


Що таке корупція відповідно до чинного 

законодавства України?

Корупція – це використання особами, зазначеними у ч. 1 ст. 3 Закону

України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 р. №1700-VII, наданих їй

службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей з метою:

– одержання неправомірної вигоди

– прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки (пропозиції) такої вигоди

для себе чи інших осіб.

Корупція  – обіцянка (пропозиція) чи надання 

неправомірної вигоди особам, зазначеним у ч. 1 ст. 3 

Закону України «Про запобігання корупції»,

– здійснення на вимогу осіб, зазначених у ч. 1 

ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції», 

обіцянки (пропозиції) чи надання неправомірної 

вигоди іншим фізичним чи юридичним особам з 

метою схилити зазначених осіб до протиправного 

використання наданих їй службових повноважень чи 

пов’язаних з ними можливостей.

(Закон України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 р. №1700-VII)



Сфера

Предмет корупційного обміну Предмет корупційного 

платежу

Джерело замовлення послуги Посада виконавця 

корупційної послуги

Вступ до ЗВО

Приймання документів з фальшивими 

довідками пільгових категорій Гроші

Батьки, впливові знайомі Голови приймальних 

комісій

Навчання студентів

Лояльне ставлення чи позитивна оцінка 

за іспит, залік, модуль, курсову, 

контрольну роботу

Гроші, подарунки, послуги Студенти та їхні посередники

Викладачі
Блат Студенти та батьки

Колегіальні відносини Інші викладачі

Відносини підлеглості (адмін. 

тиск)

Керівництво ЗВО (декани, 

заступники деканів, завідувачі 

кафедр та заступники зав. 

кафедр)

Підготовка курсових, лабораторних, 

контрольних, дипломних робіт тощо Гроші Студенти чи їхні посередники

Викладачі, 

допоміжний 

персонал

Фальшиві залікові книжки, довідки та 

дипломи про вищу освіту, 

рекомендації та доступ до інших пільг 

(напр. місце в гуртожитку)

Гроші, подарунки, послуги, 

блат

Студенти, їхні батьки чи впливові 

знайомі або родичі, посередники з 

викладацького складу

Деканати та інші 

структурні підрозділи

Аспірантура і докторантура

Місце в аспірантурі або докторантурі

Гроші, цінні подарунки, 

блат, послуги, 

адміністративний тиск Впливові родичі або знайомі 

здобувача

Проректор з наукової 

роботи, завідувачі 

кафедр

Кандидатські іспити

Гроші, цінні подарунки, 

блат, послуги, 

адміністративний тиск Аспірант, староста групи Завідувачі та професори 

кафедр

Підготовка автореферату до друку, 

документів до подання до Вченої ради, 

засідання Вченої ради

Гроші, цінні подарунки, блат, 

послуги Аспірант, докторант
Вчений секретар, 

завідувач кафедри, члени 

Вченої ради

Працевлаштування нових 

співробітників, підвищення посади, 

відпустки, відрядження

Гроші, цінні подарунки, 

блат, послуги

Співробітники ЗВО, їхні 

представники в особі впливових 

родичів та знайомих

Завідувачі кафедр, 

проректори

Господарська діяльність, 

матеріально- технічне оснащення
Лояльність до певних компаній чи 

банків

Гроші, блат, адміністративний 

тиск

Представники керівництва банків, 

будівельних компаній, 

виробничих та торговельних фірм Ректор

Таблиця 1. НАЙПОШИРЕНІШІ КОРУПЦІЙНІ МОДЕЛІ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

60% 
ВИКЛАДАЧІ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ 



Причини виникнення корупційних процесів у закладах вищої освіти:

– низький рівень оплати праці при великому обсязі навантаження, недостатні 

можливості для самореалізації високоосвічених людей;

– небажання частини студентів докладати зусиль для набуття знань і пошук 

шляхів незаконного отримання позитивної оцінки за екзамен, курсову роботу, 

диплом тощо;

– бездіяльність студентів; 

– деформація ринкових відносин, що призводить до перенасиченості сучасного 

ринку праці випускниками закладів вищої освіти, низької ринкової вартості 

фахівців, які здобувають вищу освіту, нерозвиненості сучасного ринку праці з 

погляду низького попиту на висококваліфікованих фахівців, низької ринкової 

вартості праці викладачів;

– деформація нормативної системи;

– деформація ціннісної системи;

– особливість освітнього процесу.     



Джерело: Річні звіти 2016-2019 р.р., що опубліковані аналітичним центром CEDOS





Адміністративна відповідальність

за правопорушення, пов’язані з корупцією у 

закладах вищої освіти

Кодекс України про адміністративні 

правопорушення:

Стаття 172-5. Порушення встановлених законом обмежень щодо

одержання подарунків

Стаття 172-7. Порушення вимог щодо

запобігання та врегулювання конфлікту

інтересів



Кримінальна відповідальність

за корупційні правопорушення у закладах 

вищої освіти

Кримінальний кодекс України:

Стаття 172. Грубе порушення законодавства про працю

Стаття 366-1. Декларування недостовірної інформації

Стаття 368. Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання 

неправомірної вигоди службовою особою

Стаття 369. Пропозиція, обіцянка або 

надання неправомірної вигоди 

службовій особі



ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ

КОРУПЦІЇ

необхідно
розробити та прийняти

1) Заходи з протидії корупції в університеті

2) Антикорупційну програму в університеті на 2020 -2021 роки

3) Положення Про Комісію з питань запобігання і виявлення корупції 

серед працівників в університеті

4) Положення Про Уповноваженого з питань запобігання корупції в 

університеті




