
21-26 листопада доцент кафедри Остапенко О.А. прийняв участь у  

польсько-українському семінарі організований  Верховною Контрольною 

палатою (NIK) Республіки Польща спільно з ГО «Майдан Моніторинг» за 

темою: «АНТИРОЗВИТКОВІ ГРУПИ ІНТЕРЕСІВ – ІДЕНТИФІКАЦІЯ І 

ПРОТИДІЯ» 

У заході були представники урядових інституції (NIK, МЗС, 

Міністерство розвитку, МОЗ, Міністерства екології, національної поліції), 

провідні політики, громадські діячі Республіки Польща, представники ВР 

України, органів державного управління, Національної академії державного 

управління при Президентові України, Національної академії прокуратури 

України, НАБ України, КРП України, ГО «Майдан Моніторинг», українських 

громадських проектів. 

Програма семінару передбачала: 1. За кожною темою: тематичні 

доповіді-презентації, запитання – відповіді, публічну дискусію, неформальне 

спілкування у перервах між доповідями. 2. Організацію та проведення 

ділових ситуаційних ігор з питань пошуку компромісів та консенсусу у 

спільної роботі «команд» під час вироблення та прийняття управлінських 

рішень. 3. Культурно – просвітницькі заходи: відвідування музеїв, центру 

підготовки кадрів національної поліції Республіки Польща,  огляд, 

історичних місць у Варшаві, спільні прогулянки, кава-брейки, неформальне 

спілкування.  

Найбільш цікаві доповіді та дискусії навколо них: 

Пьотр Кульпа (Радник Президента NIK), який дав аналіз геостратегічних 

аспектів розвитку Польщі та України. Розглядали проблеми подолання міфів 

щодо негативних сторінок україно-польської історії, основні підходи 

«реприватизації» України від олігархів – пошук суспільних компромісів. 

Допомога Польщі у європейській та євроатлантичній інтеграції України. 

Питання агресії Росії щодо України – «мінський формат» та його оцінка. 

Заступник міністра закордонних справ Республіки Польща Рената 

Szczęch представив доповідь про розбудову дружніх стосунків між Україною 

та Республікою Польща, співпраця у форматі «Східного партнерства», про 

програми підтримки України урядом Польщі, українські мігранти у Польщі: 

проблеми інтеграції в польське суспільство. 

Збишек Буек (Радник Президента NIK, екс-голова Митної служби 

Республіка Польща, один з засновників профспілкового руху 

«Солідарність»), Пьотр Кульпа (Радник Президента NIK), які розповіли 

основні підходи щодо подолання високого рівня корупції в Україні – досвід 

Республіки Польща, про оцінку рівня корупції в Україні. Про нестандартні 

підходи у боротьбі з корупційною мережею. Теза: « … Вам треба 

унеможливити продаж державних посад…, це знищить кругову поруку і 

корупційну мережу…».  Було розглянуто проблему «нульової декларації» і 

пошуку компромісів щодо попередніх статків корупціонерів, проблеми 

звуження корупційного «поля» через експертизу українського законодавства, 

проблеми виховання нульової толерантності до корупції, проблеми 

розбудови ефективної системи інституції, що задіяні у боротьбі з корупцією. 



Посилення відповідальності. Було представлено приклади діяльності NIK  у 

подоланні корупції в Польщі. Далі Збишек Буек доповів про досвід 

реформування митної служби Республіки Польща. Ситуативна гра щодо 

способів подолання проявів корупції в інституції. 

Професор Анжей Зильбертович (Радник Президента Республіки 

Польща) виступив з доповіддю в якої представив способи і ознаки 

ідентифікації антирозвиткових груп інтересів у структурах публічної служби 

і громадському секторі. Розглянуто 14 ознак антирозвиткових груп, їх роль у 

корупційних проявах, «кругова порука» та способи розірвання корупційної 

«мережи». Польські приклади: успіхи та невдачі. 

 Заступник міністра інфраструктури та розвитку Республіки Польща дав 

характеристику програмі транскордонної співпраці ЄС «Польща – Україна – 

Білорусь» в якій указав об’єм фінансування програм співробітництва на 186 

млн. євро та об’єм фінансування окремого проекту  на 2,5 млн. євро. 

Володимир Бойко, Чернігівський центр підвищення кваліфікації 

державної служби розповів про проблеми децентралізації влади на прикладі 

Чернігівської області, а також про переваги та виклики децентралізації, 

способи подолання супротиву у реформі децентралізації. 

Сергій Копан представив  доповідь на тему: «Проблеми енергетичної 

безпеки, енергозберігаючі технології – перспективи розвитку», дав аналіз 

ринкових відносин у постачанні енергоресурсів на ринки Європи, роль 

України як основного транзитера, представив перспективи розвитку ринку 

енергоресурсів. 

Кшиштоф Квятковський (Президент Найвищої палати Контролю 

Республіки Польща) дав роз’яснення на завдання та функції NIK, а також 

приклади реалізації завдань, способи та засоби реалізації функцій палати. 

Ігор Дубровський, Наталка Зубар (ГО Майдан Моніторинг) Організація 

та проведення ділових ситуаційних ігор з питань пошуку компромісів та 

консенсусу у спільної роботі «команд» під час вироблення та прийняття 

управлінських рішень, доповіли про практичні дії щодо пошуку 

компромісів у командах та організація спільної дії. 

 А також Відвідування центру підготовки кадрів національної поліції та 

вивчення досвіду реформи національної поліції, порядок конкурсного 

відбору, забезпечення оперативної і професійної підготовки, соціального 

захисту. 
 


