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3a pe3yJrbrarauu oqiHKH KopyrqifiHux pnsnrcin

Ha euxoHaHHr BHMor AururopynqifiHoi npolpaMla ABH3 <<Tepuonilrcmufi

AepxaBtruit ue4uuunfi yninepclrrer inr. Lfl,. fop6aueBcbKofo MO3 Yxpainn>

siAnoeiAHo Ao Br4Mor MeroAonorii oqinroBaHH,rr Kopyrqiitnux pvruxin y AiqmHocri
oprauin Brraplvr, 3arBepAxeuoi piueuu.ru HaqionaJlbHoro areHTcrBa 3 rII4TaHb

gano6iraHnn xopynqii nil 02 rpyffrq 2016 poKy J\b t26, 3apeecrpoBaHkIM B

Minicrepcrni rocruuii Yxpaisu 28 rpy.qns 2016 poKy ga Jrlb 1718129848 npoBeAeHo

oqinxy Kopynqifinux pu:zxin.
Oqinra Kopynqifinnx puszrin rpoBoAvrrracb Koviciero 3 oqisrz KopynqifinHx

pusurin (aani-Konaicix) , nKa yrBopeHa HaKa3oM peKropa sia 1 7 .12.2017 J\lb 713 dlpo
3arBepA)KeHH.rr ronricii g ouiurr4 KopynqifiHnx pu3rarie). Kovriciero iAeHrzSixoBaHo

Kopymlifiui pvr3uKu n 4irlruocri VHinepcnrery, sgiftcHeHo oruc ra rlponeAeuo ix
oqinry.

trls i4eHua$iraqii Kopyruifinzx pusnrin BlrKopl4croByBaJrucfl. HopMarI{BHo-

npaBoBi ra oprauisaqifino-po3nopsl.ri aKrI4, IrIo perynrcIorb Ai.snrHicru

yHinepcr.rrery, aHaris sAificHeHr{x saxoAie rrloAo ycyHeHHs. BT4flBJIeHLIX Kopynqifinux

puruxin 3a rorrepe4ui nepio4kr, aHoHivrue aHKeryBaHHt cryAeHrie.

Kouiciero i4eHrnsixosaHo uoxruani Kopynqifini pvr3unr4 y Ai,f,rsHocri

Vninepcrarery, zgiircHeHo ix QopnaanbHe BH3HarreHHs ra npoBeAeuo otliHxy

Kopynq ru}Jkrx p 14 3 r4 Kl B, 3 o Kp eM a :

- uadaHHfl nocadoloto oco5orc nepenazu rcarududamo ,x Ha scmyn do

Vuieepcumemy ttepes 6nnur mpemix oci6 - BrpyqanHfl. rperix oci6 y Ai.smHicrr
upufivramsoi r<onaicii Vninepcr4rery a6o HenosiAoMJreHHs ii rrJIeHoM rlpo nassnufa

ronSnixr iHrepecin Mo)Kyrb rplr3Be crr4 Ao npuiruxr"rx pirueur uloAo laa!:alr.:nfl,

HeMorr4BoBaHrax repeBar (a6o crBopeHHr nepeuxog) KaHAIaAaraM Ha Bcryr Ao

YHinepcr4rery;

- Henpnope npoeedeHH,r npoqedyp sanynieenu MolKJILIsicrr orpl{MaHHt

npaqinnr4:raMvr, ni4noni4alsHrauu 3a rrpoBeAeHHf, TeHAepHI4x saryninelr
rrporro3rarlifi ni4 rperix oci6 qoAo Br43HarreHHfl rlepeMo)KIIeM, crBopeHHq reu4epuoi

AoKyMenraqii (rexHi.rHr4x nuvror) niA rconKperHoro yracHl4Ka npolleAypv saryuinli
(Ha4anaqa rocnyf, BHKoHaBIIT po6ir);



- виникнення конфлікту інтересів – можливість виникнення конфлікту 

інтересів у разі спільної роботи близьких осіб або бути прямо 

підпорядкованими у зв'язку з виконанням повноважень близьким особам, 

сприяння працевлаштуванню близьких осіб та неповідомлення про потенційний 

чи реальний конфлікт інтересів; 

- необ’єктивне оцінювання викладачами знань студентів під час 

поточного та семестрового контролю – можливість отримання викладачами 

пропозиції від третіх осіб з метою сприяння у складанні студентами поточного 

чи семестрового контролю; 

- недодержання норм чинного законодавства при  розробці та прийнятті 

локальних актів Університету – додержання законності при прийнятті 

локальних актів повинно бути обов’язковою умовою їх прийняття та 

відповідати чинному законодавству. 

- ймовірність виникнення конфлікту інтересів при залученні працівників 

до участі в робочих чи дорадчих органах, зокрема неповідомлення про 

потенційний чи реальний конфлікт інтересів – неповідомлення про наявний 

конфлікт інтересів та вчинення дій в умовах реального конфлікту інтересів 

може призвести до прийняття неправомірних рішень; 

- можливі зловживання при використанні та розпорядженні 

матеріальними ресурсами - використання працівником матеріальних ресурсів 

(засобів комунікації, оргтехніки, транспорту тощо) у власних цілях, в тому 

числі з метою отримання неправомірної вигоди, отримання прибутку;  

привласнення працівником матеріальних ресурсів Університету; неповернення 

отриманих у персональне користування ресурсів підприємства після звільнення 

з роботи; 

- організація проведення конкурсного відбору наукових та науково-

педагогічних працівників Університету – можливість отримання членами 

конкурсної комісії пропозицій від осіб з метою сприяння успішного 

проходження конкурсного відбору, неповідомлення претендентом на зайняття 

вакантної посади про потенційний чи реальний конфлікт інтересів; подання 

претендентом на посаду недостовірних відомостей; 

- неналежне виконання працівниками вимог Закону України «Про 

запобігання корупції» - недопущення порушень Закону України «Про 

запобігання корупції». 

За результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Університету 

комісією проведено: 

- оцінку ймовірності виникнення корупційного ризику (додаток 1); 

- оцінку наслідків корупційного правопорушення чи правопорушення, 

пов’язаного з корупцією (додаток 2); 

- оцінку корупційних ризиків за кількісним рівнем (додаток 3); 





Додаток 1 

Результати 

оцінки ймовірності виникнення корупційного ризику 

 

№ з/п Ідентифіковані ризики Ймовірність 

Низька Середня Висока 

Ризик 1 Надання посадовою особою переваги 

кандидатам на вступ до Університету через 

вплив третіх осіб 

 2  

Ризик 2 Непрозоре проведення процедур закупівель 1   

Ризик 3 Виникнення конфлікту інтересів  2  

Ризик 4 Необ’єктивне оцінювання викладачами 

знань студентів під час поточного та 

семестрового контролю 

1   

Ризик 5 Недодержання норм чинного законодавства 

при розробці та прийнятті локальних актів 

Університету 

1   

Ризик 6 Ймовірність виникнення конфлікту 

інтересів при залученні працівників до 

участі в робочих чи дорадчих органах, 

зокрема неповідомлення про потенційний 

чи реальний конфлікт інтересів 

 2  

Ризик 7 Можливі зловживання при використанні та 

розпорядженні матеріальними ресурсами 

  3 

Ризик 8 Організація проведення конкурсного 

відбору наукових та науково-педагогічних 

працівників Університету 

1   

Ризик 9 Неналежне виконання працівниками вимог 

Закону України «Про запобігання корупції» 

1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

Результати 

оцінки наслідків корупційного правопорушення чи правопорушення, 

пов’язаного з корупцією 

 

№ з/п Ідентифіковані ризики Ймовірність 

Низька Середня Висока 

Ризик 1 Надання посадовою особою переваги 

кандидатам на вступ до Університету через 

вплив третіх осіб 

 2  

Ризик 2 Непрозоре проведення процедур закупівель  2  

Ризик 3 Виникнення конфлікту інтересів  2  

Ризик 4 Необ’єктивне оцінювання викладачами 

знань студентів під час поточного та 

семестрового контролю 

1   

Ризик 5 Недодержання норм чинного законодавства 

при розробці та прийнятті локальних актів 

Університету 

1   

Ризик 6 Ймовірність виникнення конфлікту 

інтересів при залученні працівників до 

участі в робочих чи дорадчих органах, 

зокрема неповідомлення про потенційний 

чи реальний конфлікт інтересів 

 2  

Ризик 7 Можливі зловживання при використанні та 

розпорядженні матеріальними ресурсами 

  3 

Ризик 8 Організація проведення конкурсного 

відбору наукових та науково-педагогічних 

працівників Університету 

 2  

 Ризик 9 Неналежне виконання працівниками вимог 

Закону України «Про запобігання корупції» 

  3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 3  

 

Результати 

оцінки корупційних ризиків за кількісним рівнем 

 

 

 

Ідентифіковані ризики 

Ймовірність 

виникнення 

корупційного 

правопорушення 

чи 

правопорушення, 

пов’язаного з 

корупцією  

Наслідки 

корупційного 

правопорушення 

чи 

правопорушення, 

пов’язаного з 

корупцією (бали)  

 

 

Пріоритетність 

корупційних 

ризиків 

 

 

Оцінка  

Ризик 1  

Надання посадовою 

особою переваги 

кандидатам на вступ до 

Університету через 

вплив третіх осіб 

2 2 4 (2х2) середня  

Ризик 2  

Непрозоре проведення 

процедур закупівель 

1 2 2 (1х2) низька 

Ризик 3  

Виникнення конфлікту 

інтересів 

2 2 4 (2х2) середня 

Ризик 4  

Необ’єктивне 

оцінювання 

викладачами знань 

студентів під час 

поточного та 

семестрового контролю 

1 1 1(1х1) низька 

Ризик 5  

Недодержання норм 

чинного законодавства 

при розробці та 

прийнятті локальних 

актів Університету 

1 1 1(1х1) низька 

Ризик 6  

Ймовірність 

виникнення конфлікту 

інтересів при залученні 

працівників до участі в 

робочих чи дорадчих 

органах, зокрема 

неповідомлення про 

потенційний чи 

реальний конфлікт 

інтересів 

2 2 4 (2х2) середня 

Ризик 7 

Можливі зловживання 

при використанні та 

розпорядженні 

матеріальними 

3 3 6 (3х3) висока 



ресурсами 

Ризик 8  
Організація проведення 

конкурсного відбору 

наукових та науково-

педагогічних 

працівників 

Університету 

1 2 2 (1х2) низька 

Ризик 9  

Неналежне виконання 

працівниками вимог 

Закону України «Про 

запобігання корупції» 

1 3 3 (1х3) середня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 4 

ТАБЛИЦЯ  

оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення 

Корупційний ризик Пріоритетн

ість 

корупційно

го ризику 

(низька/ 

середня/ 

висока) 

Заходи щодо 

усунення 

корупційного ризику 

Особа (особи), 

відповідальна (і) 

за виконання 

заходу 

Строк 

виконання 

заходів щодо 

усунення 

корупційного 

ризику 

 Ресурси для 

впровадження 

заходів 

Очікувані 

результати  

Ризик 1  

Надання посадовою 

особою переваги 

кандидатам на вступ 

до Університету 

через вплив третіх 

осіб 

середня 

Проведення 

роз’яснювальної 

роботи з питань 

антикорупційного 

законодавства 

Приймальна 

комісія 

Під час 

вступної 

компанії 

Не потребує 

додаткових 

витрат 

Усунення 

корупційного 

ризику 

Ризик 2  

Непрозоре 

проведення 

процедур закупівель низька 

Організація участі  

членів тендерного 

комітету в освітніх 

програмах та 

семінарах  

Тендерний 

комітет 
Постійно  

Згідно заявок 

та вартості 

семінарів  

Усунення 

корупційного 

ризику 

Ризик 3  

Виникнення 

конфлікту інтересів 

середня 

Проведення 

обов’язкових 

інструктажів під час 

прийняття на роботу, 

вчасне повідомлення 

про виникнення 

конфлікту інтересів, 

розробка 

попереджень про 

обмеження, 

встановлені чинним 

законодавством  

Структурні 

підрозділи, відділ 

кадрів  

Постійно  

В межах 

наявного 

фінансування 

Усунення 

корупційного 

ризику 

Ризик 4  

Необ’єктивне 

оцінювання 

викладачами знань 

студентів під час 

поточного та 

семестрового 

контролю 

низька 

Проведення 

підсумкового 

контролю знань 

комісійно у випадку 

виникнення підозри 

про необ’єктивність 

оцінювання або 

наявності звернення 

студента 

Завідувачі кафедр  

Декани 

факультетів  

Директори ННІ 

Постійно під 

час 

проведення 

контролю 

В межах 

наявного 

фінансування 

Усунення 

корупційного 

ризику 

 

Ризик 5  

Недодержання норм 

чинного 

законодавства при 

розробці та 

прийнятті 

локальних актів 

Університету 

низька 

Систематичне 

проведення роботи з 

перегляду 

нормативно – 

правових актів 
Юридичний відділ Постійно  

В межах 

наявного 

фінансування  

Усунення 

корупційного 

ризику 

Ризик 6 

Ймовірність 

виникнення 

конфлікту інтересів 

при залученні 

працівників до 

участі в робочих чи 

середня 

Проведення 

роз’яснювальної 

роботи з 

працівниками, 

розробка 

попереджень про 

Керівники 

структурних 

підрозділів 

Юридичний відділ 

Постійно  

Не потребує 

додаткових 

витрат 

Усунення 

корупційного 

ризику 



дорадчих органах, 

зокрема 

неповідомлення про 

потенційний чи 

реальний конфлікт 

інтересів 

спеціальні 

обмеження, 

встановлені чинним 

законодавством 

Ризик 7 

Можливі 

зловживання при 

використанні та 

розпорядженні 

матеріальними 

ресурсами 

висока 

Проведення 

суцільних 

інвентаризацій 

товаро-матеріальних 

цінностей у 

обов’язкових 

випадках. При 

списанні товаро - 

матеріальних 

цінностей 

дотримуватись вимог 

чинного 

законодавства щодо 

порядку їх списання   

Бухгалтерська 

служба 

Протягом 

року у 

встановлені 

законом 

строки 

Не потребує 

додаткових 

витрат 

Усунення 

корупційного 

ризику 

Ризик 8  

Організація 

проведення 

конкурсного відбору 

наукових та 

науково-

педагогічних 

працівників 

Університету 

низька 

Підвищення рівня 

обізнаності членів 

комісії з 

законодавчою базою 

та антикорупційним 

законодавством   
Члени конкурсної 

комісії 
Постійно  

В межах 

наявного 

фінансування 

 

Усунення 

корупційного 

ризику 

Високий 

рівень знань 

членів 

конкурсної 

комісії 

антикорупцій

ного 

законодавства 

Ризик 9  

Неналежне 

виконання 

працівниками вимог 

Закону України 

«Про запобігання 

корупції» 

середня 

Проведення 

комплексних 

організаційних та 

інформаційно-

просвітницьких 

заходів 

Подання декларацій 

особами, 

уповноваженими на 

виконання функцій 

держави або 

місцевого 

самоврядування  

Забезпечення 

виконання 

антикорупційної 

програми   

Посадові особи 

наділені 

організаційно-

розпорядчими та 

адміністративно-

господарськими 

функціями 

Цпін Н.В.  

Шульгай А.Г. 

У встановлені 

законом 

строки 

 Протягом 

року 

 

Не потребує 

додаткових 

витрат 

Підвищення 

рівня правової 

свідомості 

працівників 

Університету 

Усунення 

корупційного 

ризику 

  


