
Державна антикорупційна 
програма на 2023-2025 роки

Підрозділ 1.2. Формування негативного ставлення 
до корупції



§ 1.2.1. Проблема. Корупційні практики на побутовому рівні є усталеною
нормою поведінки і не сприймаються як порушення моральних чи правових
норм. З боку населення відсутній стійкий запит (вимога) до публічних осіб щодо
дотримання ними визначених правил етичної поведінки та доброчесності.

Проект Державної антикорупційної програми на 2023–2025
роки пропонує рішення таких проблем.



Очікуваний результат:

Рішення:

1.2.1.1. Загальний рівень толерування корупції в Україні знизився завдяки інтеграції АК
тематики до змісту освіти всіх рівнів

АК тематика інтегрована до змісту 1) середньої, 2)професійно-технічної й фахової
передвищої освіти та 3) вищої освіти (наскрізна освіта та окремі тематичні курси)



Очікуваний результат:

Рішення:

1.2.1.2. Створення сприятливих умов для підвищення кваліфікації педагогічних
працівників та осіб, які працюють з населенням, зокрема з питань академічної
доброчесності та формування у здобувачів освіти ставлення нетерпимості до корупції у
всіх її проявах

1) АК тематика є частиною підвищення кваліфікації педагогічних працівників
2) АК тематика є частиною обов’язкової програми для здобувачів за всіма
спеціальностями галузі знань 01 «Освіта»
3) Заклади середньої освіти, професійно-технічної й фахової передвищої освіти та
вищої освіти є середовищем, яке сприяє формуванню доброчесної молоді (розробка та
впровадження метод рекомендацій з підвищення прозорості й доброчесності
освітнього закладу)



Очікуваний результат:

Рішення:

1.2.1.3. Донесення до суспільства інформації про негативні наслідки вчинення
корупційних і пов’язаних з корупцією правопорушень, а також про важливість
забезпечення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади та
органів місцевого самоврядування

На регулярній основі проводиться інформаційно-просвітницька діяльність, яка
висвітлює важливість проактивної позиції громадян у взаємодії з державою та
моніторингу за її діяльністю.



Очікуваний результат:

Рішення:

1.2.1.4. Вжиття комплексу заходів, спрямованих на формування у публічних
службовців уявлення про себе як про осіб, що служать інтересам Українського народу,
а також суспільної довіри до публічного службовця як ключової підстави його
перебування на посаді.

1) Сформовано цілісну систему навчання з теми антикорупції та доброчесності для
публічних службовців
2) Антикорупційна тематика є частиною підвищення щорічної кваліфікації публічними
службовцями.



Очікуваний результат:

Рішення:

1.2.1.5. Утвердження в суспільстві культури верховенства права, атмосфери
доброчесності та нетерпимості до корупції

На регулярній основі проводиться інформаційно-просвітницька діяльність, яка
просуває стратегії доброчесної поведінки.



Очікуваний результат:

Рішення:

1.2.1.6. Рівень обізнаності громадян, які усвідомлюють важливість стандартів
доброчесної та етичної поведінки публічних службовців, підвищився завдяки
активному та системному проведенню інформаційно-просвітницьких і навчально-
методичних заходів, інтегрованих у формальну та неформальну освіту

1) На регулярній основі проводиться інформаційно-просвітницька діяльність, яка
спрямована на формування обізнаності громадян щодо стандартів доброчесної та
етичної поведінки публічних службовців
2) На регулярній основі проводиться інформаційно-просвітницька діяльність, яка
спрямована на формування розуміння громадянами ролі виборів в демократичному
суспільстві та підвищення обізнаності стосовно підзвітності виборних осіб



§ 1.2.2. Проблема. Відсутність об’єктивного висвітлення ситуації із запобігання
та протидії корупції в Україні призводить до викривленого сприйняття
населенням причин корупції, її рівня, ефективності антикорупційних інституцій.

Проект Державної антикорупційної програми на 2023–2025
роки пропонує рішення таких проблем.



Очікуваний результат:

Рішення:

1.2.2.1. Стратегія комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції оновлена; 
здійснюється регулярна актуалізація її змісту з урахуванням аналізу 
ефективності проведених комунікаційних кампаній; забезпечено належну 
організаційну та фінансову основу для скоординованих дій з її виконання

1) Затверджено Стратегію комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції
до 2025 року
2) В НАЗК створений антикорупційний медіа-центр



Очікуваний результат:

Рішення:

1.2.2.2. Громадяни володіють повною та об’єктивною інформацією про корупцію в Україні, її
причини, стан та динаміку, систему антикорупційних інституцій, розподіл між ними
повноважень, а також про ефективність різних державних органів у питаннях запобігання та
протидії корупції, про можливість та способи взаємодії громадян з антикорупційними
інституціямищодо здійснення повідомлення про корупцію та громадського контролю

1) Забезпечено протидію дезінформації для уникнення розповсюдження викривленої
інформації про запобігання та протидію корупції в Україні
2) Проведено інформаційну кампанію щодо ролі ЦОВ, ОМС у запобіганні та протидії корупції, у
межах якої забезпечено роз’яснення:
• ролі антикорупційних органів у загальній системі органів влади та процесі післявоєнної

відбудови можливостей та способів взаємодії громадян з антикорупційними інституціями
• ролі антикорупційних інституцій у процесі вступу України до Європейського Союзу



ДЯКУЮЗАУВАГУ!


