
Подолання корупції у вищих навчальних закладах 

 

На теперішньому етапі розвитку нашої країни корупція є найгострішою 

соціальною проблемою, адже перешкоджає нам стати на шлях сталого 

розвитку, є перешкодою на шляху вступу до Європейського Союзу та 

спричиняє багато інших негативних наслідків. Першоджерело усіх проблем 

людини, як вважають науковці, криється в її вихованні. Становлення 

особистості відбувається і в такому середовищі, як вищий навчальний заклад. 

Однак більшість вишів України є корумпованими, і це підтверджують численні 

факти. Молодь, яка пройшла крізь корумповану систему освіти, у майбутньому 

користуватиметься принципами корупції, вважатиме її нормальним засобом 

вирішення справ і навчатиме цьому своїх дітей, створюючи цим своєрідне 

замкнене коло у державі.  

Досвід багатьох країн світу переконує, що ефективно протистояти 

корупції неможливо, лише здійснюючи окремі заходи на різних напрямках. 

Адже занадто пов'язані політичні, економічні, правові, моральні та психологічні 

проблеми, які стимулюють це явище.  

У суспільстві, особливо серед молоді присутній культ влади і грошей, а 

не розуму і знань. Вища школа не ізольована від суспільства, і переймає собі всі 

корупційні принципи та моделі. Для розгляду проблеми корупції у вищих 

навчальних закладах потрібно виділити декілька основних учасників, які є 

джерелом або чинником даної проблеми. Це керівники освітньої галузі, 

викладачі, студенти, батьки. Між цими суб'єктами виникають «ненормативні 

відносини», під якими слід розуміти такі стосунки, які суперечать моральним 

нормам та вимогам законодавства: хабарництво, побори і подарунки, корисні 

«знайомства» і, власне, корупційні дії. 

Корупція існує на всіх етапах здобуття вищої освіти: під час прийому до 

вишу, професійної діяльності викладачів, матеріально-технічного забезпечення, 

під час захисту дисертацій, ліцензування й акредитації.  

Ключовими причинами виникнення корупційних процесів у вишах є: 

- низький рівень оплати праці при одночасному значному навантаженні, 

адже недостатні можливості для самореалізації високоосвічених людей 

спокушають поповнити свій бюджет шляхом академічної корупції;  

- частина студентів не хочуть докладати зусиль для набуття знань і 

шукають шляхи незаконного отримання позитивної оцінки за іспит, курсову 

роботу, диплом тощо, провокуючи своїми діями викладачів. Якщо є потреба в 

отриманні такої послуги, то й виникає такий ринок послуг: виготовлення 

курсових, дипломних, контрольних робіт, і відкрите хабарництво, коли залік чи 

іспит мають свою вартість. 

Більшість студентів мовчки потурають такій ситуації. Ніхто не називає 

прізвища хабарників відкрито. Інколи у соціальних мережах можна зустріти 

звинувачення на адресу вишу, мовляв, там беруть хабарі, але офіційних заяв та 

скарг подається мало, хоч і це не вирішує проблему. Почасти за хабарі 

притягуються до відповідальності окремі викладачі, але вони носять 

випадковий характер та не викоріняють корупцію у повній мірі.  

Протидія корупції у вищому навчальному закладі, на наш погляд, 

повинна супроводжуватися діяльністю у двох напрямах: профілактики та 
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безпосереднього виявлення корупційних фактів. При цьому обидва вектори є 

однаково важливими. Для їх реалізації необхідно активізувати зусилля усіх 

учасників освітнього процесу. Вважаємо за доцільне втілити такі заходи:  

1. З боку адміністрації вишу – визначити конкретну уповноважену особу 

з питань запобігання і виявлення корупції; розробити чітку програму з планом 

заходів протидії корупції; організувати навчальні тренінги для викладачів та 

студентів із вивчення основ законодавства про запобігання корупції; створити 

канали комунікації, по яких студенти могли б, в тому числі і в анонімному 

порядку, повідомляти про факти корупції; запровадити дієві механізми 

контролю за якістю навчання студентів і процесом викладання дисциплін.  

2. З боку науково-педагогічних працівників – запровадити форми 

контролю за рівнем знань студентів, які б виключали людський чинник і 

суб’єктивізм; розробити і запровадити спецкурс, у рамках якого студенти були 

б поінформовані про їхні права і обов’язки та засади протидії корупції; 

ініціювати регулярні зустрічі з ректоратом, на яких обговорювати питання 

оптимізації навчального процесу та запобігання корупційним ризикам.  

3. З боку студентської спільноти – ініціювати регулярні зустрічі з 

адміністрацією вишу щодо удосконалення навчального процесу; створити 

орган студентського самоврядування, до компетенції якого входив би 

моніторинг корупційних ризиків; налагодити співпрацю з громадськими 

організаціями відповідного спрямування.  

Лише комплекс цих та інших заходів дозволить проводити ефективну 

роботу, спрямовану на подолання корупції у вищих навчальних закладах. Крім 

цього, вишам слід більш активно співпрацювати з судовими і правоохоронними 

органами в контексті проведення спільних освітніх та виховних заходів. Як 

показує практика, інформація, що надається фахівцями, які безпосередньо 

ведуть боротьбу з корупцією, активніше засвоюється студентами у 

невимушеній та доступній формі. 
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