
Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (ДДУВС, 17.11.2020) 

258 

політичною корупцією в Євросоюзі цю країну робить більшою мірою не 
вплив європейських коммунітарних норм, а прозорість національного держа-
вного управління, істотний рівень політичної культури посадовців, значна 
громадська активність (її роль виконує у Фінляндії ЗМІ), а також висока до-
віра громадян до органів влади. 

Підсумовуючи вищенаведене, робим висновок , що насправді, для дій 
спрямованих на зменшення корупції на теренах нашої країни, не досить при-
кладів Європейських країн. Чи навіть авторитарного режиму для покращення 
стану, навіть дозвіл до розходів наших корупціонерів не потрібен. Все почи-
нається з поведінки та способу життя кожного громадянина. Скоріше всього 
наш народ не в змозі успадкувати форму життя некорупційного громадянина 
країни, так як корупція спрощує наше життя. 
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КОРУПЦІЯ У ВНЗ: ПРОЯВИ, ПРИЧИНИ, ПРОТИДІЯ 

 
Враховуючи данні соціологічного опитування, проведеного у 2020 ро-

ці, 94 % дорослого населення України занепокоєні станом корупції у державі. 
Це означає, що громадяни нашої держави усвідомлюють і відчувають на собі, 
що її негативні наслідки – це не просто недовіра населення до органів влади 
та гальмування розбудови правової держави і громадянського суспільства.. 

Особливо небезпечною є корупція в системі вищих навчальних закла-
дів (ВНЗ), яка покликана визначати ідейні орієнтири для наступних поколінь 
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громадян. Прояви корупційної поведінки викладачів та адміністрації ВНЗ ні-
велюють цінність будь-яких виховних заходів та мимоволі формують у мо-
лоді толерантне ставлення до корупції як до різновиду неформальної соціа-
льної практики.  

Aнaлiз гaзeтниx тa нayкoвиx пyблiкaцiй дoзвoляє видiлити тaкi ocнoвнi 
фoрми прoявy кoрyпцiї y ВНЗ Укрaїни, як вимaгaння з бoкy виклaдaчiв 
бeзпoсeрeдньo в рaмкax нaвчaльнoгo прoцeсy (cприяння чи пoвнa гaрaнтiя 
вcтyпy, зaлiки тa eкзaмeни, кyрcoвi рoбoти, oтримaння диплoмy, дoбрoвiльнi 
внecки); нeзaкoннi вiдпрaцювaння; кoрyпцiя тa yтиски прaв cтyдeнтiв y 
гyртoжиткax; пoвний кoнтрoль тa кeрвaнicть aдмiнicтрaцiєю рoбoти 
cтyдeнтcькиx прoфcпiлoк тa oргaнiв cтyдeнтськoгo сaмoврядyвaння 
yнiвeрcитeтiв; yтиcки тa пoгрoзи щoдo cтyдeнтiв, якi зaпoчaткyють 
aнтикoрyпцiйнi iнiцiaтиви; кyмiвcтвo, фaвoритизм при признaчeннi нa кeрiвнi 
пocaди; вимaгaння хaбaрa при прийoмi виклaдaчa нa рoбoтy; рoзкрaдaння aбo 
нeцiльoвe викoристaння фiнaнсoвиx кoштiв ВНЗ [2, с.30]. 

Причини виникнення корупції у сфері освіти умовно можуть бути по-
ділені на дві групи: 1) об’єктивні причини низький рівень заробітної плати та 
недостатні правові та соціальні гарантії захисту освітян, обмежена кількість 
місць на бюджетну форму навчання, недосконалість антикорупційного зако-
нодавства, відсутність дієвого громадського контролю за використанням бю-
джетних коштів; 2) суб’єктивні причини: розчарування й апатія з боку викла-
дачів до навчального процесу, який є ускладненим відповідно до вимог 
Болонської системи і не приносить достатніх матеріальних винагород, відсу-
тність пошани до викладацької роботи з боку студентів, відшкодовування ви-
трат у зв’язку із влаштуванням на викладацьку роботу, замовчування студен-
тами випадків давання і вимагання матеріальної винагороди, націленість 
студентів не на здобуття знань, а на отримання диплому [ 3, с. 68–78]. 

Розуміння причин корупції у ВНЗ дозволяє запропонувати наступні ос-
новні шляхи боротьби з цим явищем:  

1) підвищення цінності вищої освіти шляхом оптимізації кількості ВНЗ 
та посилення вимог до абітурієнтів;  

2) модифікація системи державного замовлення та приведення її у від-
повідність до вимог ринку;  

3) підвищення соціальної захищеності викладачів;  
4) постійний моніторинг освітнього процесу профільними громадськи-

ми організаціями і спонукання студентів та викладачів до активнішої позиції 
у боротьбі з проявами корупції у ВНЗ;  

5) підвищення прозорості використання фінансових ресурсів ВНЗ;  
6) підвищення якості навчання шляхом введення системи зовнішнього 

оцінювання знань студентів разом із вдосконаленням критеріїв внутрішнього 
оцінювання, формування стимулів для викладачів відмовлятися від коруп-
ційних практик і заохочення студентів до здобуття реальних знань. [ 4, с.480] 

Таким чином, щоб позбутися корупційної складової, система вищої 
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освіти має змінитися якісно, а це можливо лише за активної співпраці держа-
вних органів і широких верств громадськості. Також головним фактором є 
перегляд можливої заробітної плати, щоб викладачі та вище стоячих, щоб не 
вдавалися до подібних махінацій, та не сіяли в головах майбутнього поколін-
ня, що ми покоління, яке не здатне перемогти корупцію не тільки у ВНЗ, а й 
в цілому.   
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В УМОВАХ 

ГЛОБАЛІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА 
 

На жаль, на сьогоднішній день питання щодо запобігання корупції стрі-
мко зростає, цим саме набуває не лише державного характеру, а і цілому. У 
2014 році Верховною Радую було прийнято Закон України  «Про запобігання 
корупції» який визначає правові та організаційні засади функціонування сис-
теми запобігання корупції в Україні, зміст та порядок застосування превенти-
вних антикорупційних механізмів, правила щодо усунення наслідків коруп-
ційних правопорушень[1], але цього недостатньо. Для ефективного подолання 
та зниження рівня корупції в Україні необхідно у першу чергу проаналізувати 
досвід зарубіжних країн, щодо здійснення ними антикорупційних дій. Це до-
зволить більш глибше вникнути та вивчити законодавчі програми, дія яких 
спрямовані на подолання хабарництва, а також організацію безпосереднього 
механізму, щодо боротьби з корупцією, за допомогою яких, на практиці було 
доведено всі перспективи спираючись на хвальний досвід іноземних країн  


