
 

Програма  

проведення тематичного короткострокового семінару підвищення 

кваліфікації працівників територіальних органів з надання сервісних 

послуг МВС, з питань запобігання і протидії корупції  

 

Дата проведення: 21-22 березня 2019 р. 

Місце проведення: НАВС  

(Київ, пл. Солом’янська, 1)   

Початок роботи: 09.00 

 

Час  Назва заходу, теми 

Представник установи, 

кафедри,  

що забезпечує викладання, 

проведення заходу  

1-й день, 21 березня 2019 р., ауд. 445 (4-й пов.), 548 (5-й пов.),  

8.00-

8.50 
Реєстрація учасників  (ауд.445) НАВС 

УЗКПЛ МВС 

9.00-

9.30 
Відкриття семінару (ауд.445) Представники МВС, НАВС 

9.30-

10.50 
Розвиток поліграфічної діяльності в Україні(ауд.445) 

Завідувач наукової 

лабораторії з проблем 

психологічного забезпечення 

та психофізіологічних 

досліджень д.ю.н.,професор 

Мотлях О.І. 

11.00-

12.20 

Заходи фінансового контролю: практичні аспекти 

електронного декларування (ауд.445) 

 

Представник МВС,  

професор кафедри 

поліцейського права 

к.ю.н.,доцент Братель   С.Г. 

 

12.30-

13.50 

Кримінальна відповідальність за порушення 

антикорупційного законодавства України. Особливості 

кваліфікації корупційних злочинів у сфері надання 

сервісних послуг (ауд.445) 

Практичні аспекти запобіганню та врегулюванню 

конфлікту інтересів (ауд.548) 

Професор кафедри 

кримінального права к.ю.н., 

доцент Кришевич О.В 

 

 

Професор кафедри 

публічного управління та 

адміністрування к.ю.н., 

доцент Пастух І.Д 

 

13.50-

14.30 
Обід   
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Час  Назва заходу, теми 

Представник установи, 

кафедри,  

що забезпечує викладання, 

проведення заходу  

14.30-

15.50 

Практичні аспекти запобігання та врегулювання 

конфлікту інтересів (ауд.445) 

 

Кримінальна відповідальність за порушення 

антикорупційного законодавства України. Особливості 

кваліфікації корупційних злочинів у сфері надання 

сервісних послуг(ауд.548)  

Професор кафедри 

публічного управління та 

адміністрування к.ю.н., 

доцент Пастух І.Д 

 

Професор кафедри 

кримінального права к.ю.н., 

доцент Кришевич О.В 

 

 

2-й день, 22 березня 2019 р., ауд. 445 (4-й пов.), 359 (3-й пов.)   

9.30-

10.50 

Адміністративна відповідальність за порушення 

антикорупційного законодавства України. Особливості 

кваліфікації адміністративних правопорушень пов’язаних 

з корупцією у сфері надання сервісних послуг  (ауд.445, 

359) 

Професори кафедри 

публічного управління та 

адміністрування к.ю.н., 

доцент Пастух І.Д, к.ю.н., 

доцент Лупало О.А 

 

11.00-

12.20 

Круглий стіл на тему: «Імплементація європейських 

стандартів  запобігання корупції в Україні» (ауд.445)  

Представники МВС України, 

КМЄС в Україні та 

громадських організацій, 

представники  кафедр НАВС  

12.30-

13.50 

Круглий стіл на тему: «Імплементація європейських 

стандартів  запобігання корупції в Україні»  (ауд.445) 

Представники МВС України, 

КМЄС в Україні та 

громадських організацій, 

представники  кафедр НАВС  

13.50-

14.30 
Обід  

14.30-

15.50 
Залік (ауд.445, 359) 

Представники кафедри 

публічного управління та 

адміністрування  

 

16.00 Випуск 

 

Представник МВС, НАВС 

 

  

 


