
ПРОГРАМА  

проведення тематичного короткострокового семінару підвищення кваліфікації  

керівного складу Національної гвардії України, підконтрольних Міністрові 

внутрішніх справ державних органів, з питань запобігання і протидії корупції  

 

Дата проведення: 18-19 жовтня 2017 року 

Місце проведення: Національна академія внутрішніх справ 

(Київ, пл. Солом’янська, 1) 

 1-й день – аудит. 246 (2-й поверх) 

 2-й день – аудит. 246 (2-й поверх) 
Початок роботи: 8.00 

  
 

Час Назва заходу, теми 

Представник установи, 

кафедри, що забезпечує 

викладання 

1-й день         Ауд.246, 2-й поверх 
 8.00-

8.50 
Реєстрація учасників НАВС, ІПО 

 9.00-

9.30 
 

Відкриття семінару 

Представники  

МВС, НАВС 

9.30-

10.50 

Лекція. Антикорупційне законодавство та його 

застосування в Україні 

 

Представник ГПУ. 

Представник кафедри 

адміністративного права 

і процесу  

 

11.00-

12.20 

Лекція. Організація та проведення заходів у 

сфері запобігання корупції. Роль уповноважених 

підрозділів з питань запобігання та виявлення 

корупції у здійсненні превентивних 

антикорупційних заходів 

 

Представник НАЗК. 

Представник кафедри 

адміністративної 

діяльності 

 

12.30-

13.50 

 

Лекція. Запобігання та врегулювання конфлікту 

інтересів для публічних службовців та 

юридичних осіб публічного права. Фінансовий 

контроль 

 

Представник НАЗК. 

Представники кафедр 

адміністративного права 

і процесу; 

 

13.50-

14.20 
Обід  

14.30-

15.50 

Лекція. Адміністративні правопорушення, 

пов’язані з корупцією 

 

Представник НПУ. 

Представник кафедри 

адміністративного права і 

процесу 
 



2 
 

  

 

Додаткова інформація: 

1) Орієнтовна вартість обіду – 50 грн.  

2) По завершенню навчання, передбачено складання заліків 

та видача посвідчень про підвищення кваліфікації, вартість бланку посвідчення 

складає 24 грн. 78 коп. (оплата здійснюється відповідно до  

п. 3 постанови Кабінету Міністрів України від 30 березня 2011 року № 309) 

 

16.00-

17.20 

Лекція. Корупційна злочинність: стан, 

детермінанти та запобігання. Відповідальність 

за корупційні злочини та корупційні 

правопорушення 

 

Представник НАБУ. 

Представник кафедри 

кримінально- виконавчого 

права, кримінального 

права 
 

2-й день         Ауд. 246, 2-й поверх 

9.30-

10.50 

Лекція. Організація діяльності суб’єктів 

протидії корупції у сфері реалізації 

антикорупційних заходів 

 

Представник кафедри 

оперативно-розшукової 

діяльності 

 

11.00-

12.20 

Лекція. Практичні аспекти створення умов для 

повідомлень про факти порушення вимог 

антикорупційного законодавства, налагодження 

ефективної взаємодії з викривачами 

Представник кафедри 

оперативно-розшукової 

діяльності 

12.30-

13.00 
Обід  

13.00-

14.20 

Лекція. Зміст та порядок застосування 

превентивних антикорупційних механізмів. 

Правила етичної поведінки 

 

Представник кафедри 

адміністративної 

діяльності 

 

14.30-

15.50 

Лекція. Співпраця з громадськістю у здійсненні 

заходів щодо запобігання і протидії корупції 

Представник 

громадської організації. 

Представник кафедри 

адміністративної 

діяльності 

16.00-

17.20 
Залік 

Представники кафедри 

адміністративного права 

і процесу 

17.30 Випуск 
Представники  

МВС, НАВС, НПУ 


