
Програма тренінгу 
з антикорупції та взаємодії

з уповноваженим з питань запобігання 
та виявлення корупції 

Програма тренінгу підготовлена завдяки підтримці американського народу через Агентство Сполучених Штатів 
з міжнародного розвитку (USAID). Зміст цієї публікації є виключною відповідальністю Асоціації юридичних 
клінік України і необов’язково відображає погляди USAID чи Уряду Сполучених Штатів 

1 ЧАСТИНА
АНТИКОРУПЦІЯ
ТА ДОБРОЧЕСНІСТЬ

ВЗАЄМОДІЯ СТУДЕНТА ТА 
АНТИКОРУПЦІЙНОГО УПОВНОВАЖЕНОГО2 ЧАСТИНА

ТРИВАЛІСТЬ:

6 годин

Тривалість: 3 години Тривалість: 3 години

до 25 осіб Студенти закладів 
вищої освіти

Мультимедійний проєктор, фліпчарт, доступ 
до Wi-Fi або ж, якщо тренінг проводиться 
онлайн - застосунок, який дозволяє об’єднувати 
учасників та учасниць в малі групи

КІЛЬКІСТЬ 
УЧАСНИКІВ: 

ЦІЛЬОВА 
АУДИТОРІЯ: 

ТЕХНІЧНІ
ЗАСОБИ: 
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Тривалість Вид роботи Додаткові матеріали, ресурси

Частина 1 / Антикорупція та доброчесність

ІНТЕРАКТИВНЕ ЗНАЙОМСТВО «АНТИКОРУПЦІЙНА ФІЛОСОФІЯ СТУДЕНТА»

15 хвилин 1. Презентація (Додаток 1)

2. Приклади ресурсів для 
створення хмар слів (word clouds) 

Mentimeter: Interactive 
presentation software 

https://www.polleverywhere.com/
word-cloud 

http://www.edwordle.net/ 

https://folk.uib.no/nfylk/
concordle/  

Представлення тренера та ознайомлення з форматом роботи на тренінгу. 
Заповнення реєстраційної форми: https://forms.gle/CUUjkip15wjkLpZe9 

ПОНЯТТЯ КОРУПЦІЇ
  Інтерактивне опитування (5 хвилин)

Щоб познайомитись ближче, пропоную вам подумати 2 хвилини та написати ваші асоціації з поняттям «корупція». 
Учасники в режимі онлайн формують хмару зі слів-асоціацій з поняттям «корупція» або тренер фіксує це на фліпчарті.* 

Отже питання ― «З чим у вас асоціюється корупція?». Опитування анонімне, тому прошу бути відвертими У своїх 
асоціаціях, ви можете написати необмежену кількість асоціацій (слів або словосполучень). 

*Можна використовувати будь-яку електронну платформу, яка має функцію «хмари слів» (wordcloud) або ж, якщо це 
тренінг офлайн, також можна використовувати метод мозкового штурму та фіксувати відповіді на фліпчарті). При-
клади таких платформ наведені у колонці справа. 

Тренер коментує асоціації, які сформовані на екрані/фліпчарті. Треба зробити акцент на негативних думках, пов’яза-
них з корупцією. 

Додатково зафіксувати асоціації, які характеризують основні ознаки корупції. Також звернути увагу на можливо хиб-
ні асоціації (якщо такі будуть) ― наприклад, корупція ― це лише гроші (але це може бути і просто вплив або викори-
стання свого становища, щоб отримати вигоду, і проговорити їх через стереотипи.

   Теоретичний блок (10 хвилин)

Щорічно через корупцію в усьому світі втрачають 4,2 трильйона доларів, а це 2,7 відсотка світового ВВП. Це як 3 річ-
них бюджети України або 77 річних бюджетів Словенії. За ці кошти також можна було б ощасливити новим гаджетом 
116 669 907 людей ― шанувальників IPhone 12. Тому корупція ― це одна з ключових проблем світової економіки. 

Що таке корупція, нам каже Закон України «Про запобігання корупції». Визначення ви бачите на екрані. Прочитайте 
його уважно. 

Корупція ― використання особою наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей з ме-
тою одержання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої ви-
годи для себе чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі, або на 
її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання 
наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей.

https://www.mentimeter.com/
https://www.mentimeter.com/
https://www.polleverywhere.com/word-cloud 
https://www.polleverywhere.com/word-cloud 
http://www.edwordle.net/ 
https://folk.uib.no/nfylk/concordle/  
https://folk.uib.no/nfylk/concordle/  
https://forms.gle/CUUjkip15wjkLpZe9 
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Це визначення може здатись Вам занадто складним, і Вам не здається. Зараз ми розглянемо кожну з ознак коруп-
ції ― і після цього ви зможете озвучити правильне трактування терміна  без жодних підказок із закону. Українське 
законодавство розглядає корупцію із двох сторін: одна неправомірну вигоду отримує, інша сторона її надає.

Ознака корупції №1. Використання службових чи владних повноважень. Це означає, що корупція ви-
никає там, де одна сторона має певні можливості у зв’язку зі своєю роботою та готова використати їх… у особистих 
інтересах. Оці інтереси ― це друга ознака корупції (№2). Ну і все це вчиняють, щоб отримати вигоду для себе чи 
для когось іншого. Це, власне, №3 ― третя ознака корупції.
Окремо ще визначають неприпустимість конфлікту інтересів та інших порушень службовців чи політичних діячів.

10 хвилин

15 хвилин

Презентація (Додаток 1)

1. ** Фліпчарт / або whiteboard 
(біла дошка) в застосунках Zoom 
або Google meet (Jamboard) /

https://miro.com

ПОНЯТТЯ ДОБРОЧЕСНОСТІ ТА АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ
Доброчесність

Означає бути чесним не тільки перед іншими, але і перед собою, бути гідним довіри та діяти згідно зі встановленими 
нормами і правилами. У сфері антикорупції доброчесність зменшує ризик корупції та інших неетичних дій, підвищує 
прозорість та підзвітність державної служби та державних установ, створює умови для належного урядування та якіс-
ного надання державних послуг. 

Академічна доброчесність

Це комплексне поняття, яке складається не лише з антикорупційних вимог, але й етичних та культурних правил 
і норм, що діють у закладах вищої освіти. Це поняття маю бути вам відоме, адже складає важливу частину формуван-
ня якості вищої освіти і закріплено на законодавчому рівні у Законі України «Про вищу освіту».

Тут ще можна додати і про внутрішні кодекси етики / доброчесності та зазначити, що ось ця академічна доброчес-
ність є частиною корпоративної освітньої культури. Вона створює підґрунтя для сталого і довготривалого розвит-
ку, допомагає долати корупційні та інші виклики. 

РОЛЬ СТУДЕНТА У ЗАПОБІГАННІ КОРУПЦІЇ У ЗВО
Обговорення зі студентами, в чому вони бачать свою роль у запобіганні корупції у виші, де навчаються. 
Протягом 5 хвилин студенти називають свої думки. Тренер фіксує цю інформацію на фліпчарті або на білій дошці**. 

За даними національного опитування студентів з антикорупції (499 респондентів): 

На питання «Як ви вважаєте, чи можуть студенти вплинути на процес запобігання та протидії корупції у своєму ЗВО?» 
студенти надали такі відповіді: 

Так 43,3%               Важко відповісти 42,7%                 Ні 14%

https://miro.com
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15 хвилин 1. Презентація (Додаток 1)

Для тренера: коротку 
інформацію про корупційні 
кримінальні та пов’язані із 
корупцією правопорушення 
можна прочитати ось тут:

https://cutt.ly/uTFH9Yu 

ОСНОВИ АНТИКОРУПЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
Хоч Конституція України і не містить норм щодо запобігання корупції, державотворці стверджують: протидія ко-
рупції ― як місія держави,  витікає із порушення нею принципів верховенства права, рівності та служіння держави 
людині.

Національне антикорупційне законодавство складається зі значної кількості нормативних актів:

• Національна антикорупційна стратегія (діяла у період 2014-2017 років. Наразі є лише проєкт нової стратегії)
• Закон України «Про запобігання корупції»
• Закон України «Про Національне антикорупційне бюро України» 
• Закон України «Про прокуратуру» 
• Закон України «Про Вищий антикорупційний суд»
• Закон України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку й управління активами одержа-

ними від корупційних та інших злочинів» 
• Підзаконні акти

На питання «Чи вважаєте ви питання антикорупції у закладах вищої освіти важливим?» студенти надали такі відповіді: 

Так, це важливо, хоча корупції 
у вишах зараз дуже мало 46,9%

Так, адже наразі в університетах 
суціальна корупція 25,7%

Ні, цей напрямок не є важливим, 
куди важливішим є якість 
освітніх послуг 16,4%

Коментар тренера:

Ці показники вказують на те, що студенти ще не в повній мірі розуміють зв’язок рівня корупції у виші з якістю освітніх 
послуг. Якість освітніх послуг не може бути високою там, де оцінки можна «купити», а письмову роботу «замовити» 
третій особі для виконання та успішно її захистити. 

Разом з тим, студенти розуміють, що протидія корупції ― це важливий напрямок роботи вишу та бачать себе у цьому 
процесі. 

Роль студента проявляється у таких напрямках: 

• Антикорупційний напрямок є важливим для ЗВО, про його роботу мають бути обізнані всі студенти
• Студенти можуть виявляти та запобігати корупції у своєму ЗВО
• У співпраці зі студентами можна розробляти антикорупційні політики ЗВО
• Студенти можуть повідомляти про корупційні правопорушення у ЗВО
• Студенти можуть поширювати принципи доброчесності серед інших студентів 

Тож протягом цього тренінгу ми розкажемо вам, як студенти саме студенти можуть залучатись до антикорупційної 
роботи у власному виші. 

https://www.mural.co/ 

2. Презентація (Додаток 1)

АНТИКОРУПЦІЙНЕ ЗАКОНОДАВСТВО ТА АНТИКОРУПЦІЙНА ІНФРАСТРУКТУРА УКРАЇНИ

https://cutt.ly/uTFH9Yu 
https://www.mural.co/ 
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Перелік і опис корупційних злочинів (кримінальних) та адміністративних правопорушень міститься у Кримінальному 
кодексі України (близько 20-ти статей) та Кодексі України про адміністративні правопорушення (Глава 13-А, 9 статей). 

Зупинимось більш детально на тих нормативних документах, які маєте знати ви як представники молоді та студент-
ської спільноти України. 

НАЦІОНАЛЬНА АНТИКОРУПЦІЙНА СТРАТЕГІЯ
Антикорупційна стратегія є програмним документом. За період антикорупційної реформи на рівні Закону було 
прийнято лише одну Антикорупційну стратегію ― на 2014-2017 роки. 

Вже чотири роки країна живе без Антикорупційної стратегії, що знижує системність її антикорупційної політики. 
НАЗК розробило проєкт Закону України «Про Антикорупційну стратегію на 2021-2025 роки». Документ розроблений 
новим складом Національного агентства із залученням провідних представників експертної спільноти, але наразі ця 
стратегія досі не прийнята. 

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ»
Закон став знаковою подією в історії протидії корупції в Україні. Він був розроблений із залученням громадськості та 
міжнародних організацій, з урахуванням міжнародних антикорупційних стандартів. 

Закон встановлює алгоритми дій службовців для недопущення порушення антикорупційного законодавства, етич-
них норм, руйнування довіри суспільства до посадовця, органу, усієї публічної служби.

Цей документ ― це набір механізмів, які мають забезпечити ефективне запобігання та протидію корупції в Україні. 
Серед ключових новацій Закону, які вже стали нормою - електронне декларування, державне фінансування політич-
них партій, системна заборона конфлікту інтересів, модернізація підходів до юридичної відповідальності за корупцію 
та чимало іншого.

Закон визначає основи антикорупційної роботи на загальнодержавному рівні, в кожній державній інституції, а також 
встановлює низку зобов’язань для організацій приватного сектору. 

Саме норми Закону України «Про запобігання корупції» регламентують поняття та ознаки корупції, визначають 
суб’єктів (тобто тих, хто може вчинити корупційне правопорушення) та форми корупційних та пов’язаних з корупці-
єю правопорушень. 

АНТИКОРУПЦІЙНІ ІНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ: ФУНКЦІЇ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ
Для того щоб норми Законів працювали мають працювати спеціалізовані антикорупційні інституції. Спеціалізовані 
антикорупційні органи функціонують у більш ніж 50 країнах світу, серед них: Австрія, США, Польща, Румунія, Слове-
нія, Нова Зеландія, Малайзія, Південна Корея, Таїланд.

Антикорупційна інфраструктура України складається з таких груп органів:

• Спеціалізовані антикорупційні органи
• Правоохоронні органи
• Органи судової системи
• Антикорупційна громадськість

10 хвилин 1. Презентація (Додаток 1)

2. Дидактичні матеріали

Набір карток 1 (Додаток 2): 
Картки з логотипом та назвою 
АК інституції / зворотня сторона 
картки ― повноваження АК 
інституції)
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Більше інформації про 
антикорупційні органи

для тренера:
https://cutt.ly/zTFH1rc 

Антикорупційна інфраструктура України ― це система спеціалізованих антикорупційних органів, правоохоронних 
структур, органів судової системи, які діють у співпраці з громадськістю і журналістами ― розслідувачами. 

Розглянемо кожну з цих груп органів. 

Тренер, говорячи про кожен АК орган фіксує на фліпчарті або електронній білій дошці картки з лого або симво-
лом та назвою інституції (Набір карток 1)

• Спеціалізовані антикорупційні органи (НАЗК, НАБУ, САП, АК Уповноважений)
• Правоохоронні органи (Поліція, ДБР, Генеральна прокуратура)
• Органи судової системи (Суди загальної юрисдикції, ВАКС)
• Антикорупційна громадськість (Громадські організації, журналісти-розслідувачі)

45 хвилин Дидактичні матеріали:

Набір карток 1 (Додаток 2)
Набір карток 2 (Додаток 3): 

1. назви груп АК інституцій

2. змішаний перелік 
повноважень АК інституцій             
(1 примірник для кожної 
команди)

Набір карток 3 (Додаток 4): 
Стікери з номерами повноважень 
відповідно до змішаного переліку

Jamboard

  Практична вправа. «Антикорупційна інфраструктура України»

Учасники тренінгу об’єднуються у 4 команди (кімнати в Zoom чи іншому додатку). Якщо вправа проводиться онлайн, 
кожній команді варто присвоїти колір або номер (наприклад, відповідно до номеру кімнати):

Антикорупційні інституції України

1. команда Спеціалізовані антикорупційні органи
2. команда Правоохоронні органи
3. команда Органи судової системи
4. команда Антикорупційна громадськість

Кожна команда отримує однаковий перелік повноважень (картка з Набору карток 2), де змішані повноваження 
різних АК інституцій. 

  Завдання команди (20 хвилин): 

1. Обрати антикорупційні органи, що відносяться до відповідної групи (з фліпчарту представник команди забирає 
картки – Назви антикорупційних інституцій з Набору 1, які на його думку відносяться до його команди. Якщо впра-
ва проводиться онлайн, то учасники можуть зазначати біля відповідної картки (стікера) колір або номер своєї 
команди, таким чином маркуючи її

2. Обрати з переліку повноваження, які відносяться до інституцій їх групи. ― Набір карток 2 (перелік змішаних по-
вноважень)

https://bit.ly/353ot2V
https://bit.ly/353ot2V
https://cutt.ly/zTFH1rc 
https://jamboard.google.com/d/1r7omBpp_6Z9TF7Fd8Mxq31pE4V8QGKWTczRXHKdCL_Y/viewer
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Тривалість Вид роботи Додаткові матеріали, ресурси

Частина 1 / Антикорупція та доброчесність

Кожна команда на фліпчарті розміщує: 

1. Назву групи антикорупційних інституцій (Набір карток 1)
1. Антикорупційні інституції цієї групи (Набір карток 2)
1. Номери повноважень кожного органу (Набір карток 3)***

***Ще один варіант для проведення цієї вправи ― створюється кількість ідентичних білих дошок (на Jamboard, Mural 
або Miro, наприклад) відповідно до кількості кімнат. На кожній дошці розміщуються однакові лого чи назви АК ор-
ганів (стікери). Кожна команда заходить на свою дошку і стирає (видаляє) звідти зайві стікери. На цій же дошці вона 
фіксує усі інші дані для виконання завдання ― тобто, АК інституції та їх повноваження.

Презентація кожної групи до 5 хвилин. Задача команди розказати про роботу кожної з груп антикорупційних інсти-
туцій. Експертний коментар тренера 5 хвилин.

для вправи на ТОТ:
https://cutt.ly/VTFL0Mj

за посиланням знаходиться зразок, 
однак ― для своїх тренінгів потрібно 
створювати власні дошки, на яких 
зможуть працювати ваші студент(к)и

30 хвилин Перерва

https://cutt.ly/VTFL0Mj
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Тривалість Вид роботи Додаткові матеріали, ресурси

Частина 2 / Взаємодія студента та антикорупційного уповноваженого

60 хвилин Презентація (Додаток 1)АНТИКОРУПЦІЙНИЙ УПОВНОВАЖЕНИЙ ТА ЙОГО РОЛЬ У ЗАПОБІГАННІ КОРУПЦІЇ В УНІВЕРСИТЕТІ
  Теоретичний блок (5-7 хвилин)

Діяльність антикорупційних уповноважених є важливим елементом запобігання корупції у публічній службі та у при-
ватному секторі. Уповноважений інтегрує та впроваджує всі інші інструменти запобігання корупції в усі державні 
установи, як це визначають міжнародні стандарти.

Його роботу можна порівняти із провідником струму, адже антикорупційний уповноважений забезпечує доведення 
до всієї системи організації принципів доброчесності.

Робота уповноваженого у цифрах (показники опитувань).

Студенти у національному опитуванні відповіли так на питання: 

Чи знаєте Ви уповноваженого з питань запобігання та виявлення корупції Вашого Університету?

Такий працівник є, але з ним особисто незнайома(ий) 
і в роботі не перетинались(вся) 63,9%

Ніколи, адже не маю такої 
потреби 53,3% 

Мало що знаю про 
антикорупційний напрямок у 
нашому ЗВО 65, 5% 

В Університеті такого працівника немає 24,6%

Як часто Ви взаємодієте з уповноваженим з питань запобігання та виявлення корупції?

Наскільки посада уповноваженого з питань запобігання та виявлення корупції та сам антикорупційний напрямок 
відомі у Вашому ЗВО?

Основні повноваження та завдання антикорупційного уповноваженого: 

1. Організація антикорупційної роботи в університеті
2. Контроль за належною організацією антикорупційної роботи в усіх підрозділах університету
3. Інформування та забезпечення обізнаності персоналу та студентів щодо антикорупційних принципів закладу та 

вимог антикорупційного Закону
4. Оцінка та управління корупційними ризиками та робота з антикорупційними політиками
5. Запобігання конфлікту інтересів та порушенню інших антикорупційних обмежень
6. Забезпечення вимог фінансового антикорупційного контролю (декларування)
7. Розгляд повідомлень про порушення вимог антикорупційного Закону
8. Захист прав викривачів корупції

Ніколи, я його не знаю  
39,9%

Антикорупційний 
напрямок займає важливе 
місце 15,6 % 

Рідко 4,4% 

Антикорупційний напрямок займає 
важливе місце, але про роботу 
уповноваженого поки що не знають 15,4%
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Тривалість Вид роботи Додаткові матеріали, ресурси

Частина 2 / Взаємодія студента та антикорупційного уповноваженого

ЗАВДАННЯ АК УПОВНОВАЖЕНОГО
  Завдання (35 хвилин)

Учасників об’єднуємо у 4 групи (кімнати). Кожній групі даємо по два повноваження з переліку. Учасники мають наз-
вати по три, на їх думку види роботи, які виконує уповноважений у кожному з цих напрямів. Тренер, бажано сам 
уповноважений, коментує та доповнює цей список.

Обговорення у групах ― 7 хвилин 
Презентація напрацювань ― по 3 хвилин кожна група
Обговорення ― до 5 хвилин кожна група 

Під час пояснення повноваження під № 5 можна переглянути мультфільм про конфлікт інтересів:
https://www.youtube.com/watch?v=IaSkloXl-EI  

Студенти також є важливою частиною освітнього процесу, і можуть протидіяти корупції у виші та сприяти поши-
ренню доброчесності, це доводять яскраві вдалі практики, коли студенти відстоювали свої освітні права. У взаємодії 
з уповноваженим вони можуть зробити значно більше.

ЧИ МОЖУТЬ СТУДЕНТИ ЗАПОБІГТИ КОРУПЦІЇ У ЗВО? 
  15-20 хвилин

Тренер(ка) задає учасникам/-цям запитання: 

• Як ви думаєте, чи можуть якось самі студенти впливати на ситуацію із попередженням та виявленням корупції? 

• Чи відомі вам будь-які приклади, коли активна студентська позиція чи діяльність призводили до реальних змін? 
Вислухайте кілька відповідей. Прокоментуйте їх. 

Насправді, доведення та викорінення корупції ― справа нелегка. Але корупцію ще можна і потрібно попереджува-
ти. Іншими словами ― робити все для того, щоб корупційні ризики не наставали. А для цього дуже важливо, щоб 
студенти (і йдеться не лише про представників самоврядування), по-перше, знали основні положення антикоруп-
ційного законодавства та внутрішніх університетських документів (наприклад, антикорупційної програми, Кодексу 
етики (доброчесності) тощо), так і були залучені до різних органів (механізмів) реагування на корупцію (скажімо, були 
представлені в комісії з доброчесності, комісії із виявлення конфлікту інтересів, залучалися до внутрішнього моніто-
рингу фінансової та господарської діяльності закладу освіти і, звісно ж ― до оцінювання якості освіти, включаючи 
повідомлення про випадки корупції у процесі зарахування, оцінювання здобувачів). 

В цьому їм значно може допомогти співпраця із університетським антикорупційним уповноваженим. Але про це 
трішки пізніше. А зараз ― давайте розглянемо кілька реальних кейсів (випадків), коли небажання студентів мирити-
ся із проявами корупції в своєму закладі освіти дало очевидні результати. 

1. Наприклад, в Рівному студент(к)и зіштовхувалися не лише із прямим вимаганням коштів за оцінки, 
але й ставали жертвами сексуальних домагань (1). 

Все частіше у англомовних 
дослідженнях можна зустріти 
такий термін як sextortion 
(«сексторшн»). Він визначається 
як: «форма корупції в якій секс 
є формою “валюти”». 

Приклади таких досліджень: 

https://cutt.ly/8TJlYiq 

https://cutt.ly/nTJlnvf 

1

https://www.youtube.com/watch?v=IaSkloXl-EI  
https://4vlada.com/blogs/1180/52156
https://cutt.ly/8TJlYiq
https://cutt.ly/nTJlnvf 
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Тривалість Вид роботи Додаткові матеріали, ресурси

Частина 2 / Взаємодія студента та антикорупційного уповноваженого

Додатково коментар для тренера:

Між іншим, сексуальні домагання в закладах освіти часто також є проявами корупції. Це така своєрідна «валюта» за 
лояльне ставлення або успішне навчання. Звісно, це абсолютно неприпустимо і є порушенням не лише антикоруп-
ційних стандартів, але й прав людини та законодавства. 

Так от, повертаючись до цього випадку ― про сексуальні домагання заявляли не лише студентка, але й колишня 
викладачка університету. Висвітлювати цю ситуацію їм допомагали місцеві журналісти-розслідувачі. Зрештою, ви-
кладача, якого звинувачували у вимаганнях та домаганнях відсторонили, а потім звільнили. 

2. А в цьому випадку (2) суд навіть виніс обвинувальний вирок (3) викладачці за вимагання хабарів 
у студентів (доведених 7 випадків). Щоправда, адміністрація закладу лишила її викладати, тільки на 
іншій кафедрі, бо суд не виніс заборони на викладання. 

3. В Запоріжжі суд виявився (4) не такий лояльний, і засудив викладачку не лише до штрафу в по-
над 22 тисячі гривень, але й заборонив викладати впродовж трьох років. Це рішення ще, однак, не 
набрало законної сили і в грудні його розглядатиме апеляція. 

4. Наостанок варто згадати про потужні студентські організації, які об’єднуються для того, щоб бороти-
ся за якість освітніх послуг, що вони їх отримують ― в тому числі, й шляхом виявлення і реагування 
на корупцію у різних її проявах ― від «класичного» вимагання коштів під час навчання, до моні-
торингу того, які продукти, техніку, обладнання та за які кошти закуповує університет. Як приклад, 
можна навести: Всеукраїнська ліга правників проти корупції (5), КНУ протест (6), StudWatch 
Ukraine (7). Для того, щоб розповісти про їхні успішні кейси, мабуть, знадобиться кілька годин ― 
але дуже рекомендуємо переглянути ресурси цих студентських формацій, (а ще можна почитати 
цей цікавий блог (8) від однієї з учасниць КНУ протесту), щоб переконатися ― студенти можуть 
дуже багато, якщо вони обізнані, рішучі, активні та об’єднані! 

https://cutt.ly/RTJlQS2

https://cutt.ly/aTJlIP7   
2

3

4

5

6

7

40 хвилин Перерва

https://4vlada.com/zasudzhena-za-habar-vykladachka-rdgu-liliia-savchyn-dali-pratsiuie-v-universyteti-bo-zh-tam-ne-toleruiut-koruptsiiu
https://opendatabot.ua/court/96186785-936e0060e04f2d6f43cd3db529741757
https://opendatabot.ua/court/89946459-7bcb944ce60874a0c88e2726aba4ee61
http://nocorrupt.com/
https://www.facebook.com/knuprotest
https://www.facebook.com/studwatch/
https://www.facebook.com/studwatch/
https://life.pravda.com.ua/columns/2017/01/19/222118/
https://cutt.ly/RTJlQS2
https://cutt.ly/aTJlIP7 
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Тривалість Вид роботи Додаткові матеріали, ресурси

Частина 2 / Взаємодія студента та антикорупційного уповноваженого

60 хвилин Набір карток 4 (Додаток 5):
4 види ситуацій з питання 
взаємодії антикорупційного  
уповноваженого зі студентами 

ВЗАЄМОДІЯ СТУДЕНТА ТА АНТИКОРУПЦІЙНОГО УПОВНОВАЖЕНОГО
  Рольова гра

Учасники об’єднуються у 4 групи (кімнати). Кожна група отримує картку з ситуацією і має проілюструвати (програти) 
її для аудиторії, запропонувавши правильний, на їх думку, механізм дії студента у такій ситуації ― тобто, що саме має 
робити студент у цій ситуації, щоб зреагувати на таку пропозицію / ситуацію. 

Обговорення ситуації у групі: 7 хвилин
Презентація ситуації (програвання по ролям): 5 хвилин
Обговорення ситуації з аудиторією: 7 хвилин

Під час обговорення тренер(ка) коментує, із урахуванням матеріалу до кожної ситуації, та уточнює відповіді. 

4 КЕЙСИ ДЛЯ РОЛЬОВИХ ІГОР (НАБІР КАРТОК 4)
Ситуація 1. Здача заліково-екзаменаційної сесії

Студенти здають іспит письмово. Після здачі письмових робіт, викладач запрошує студента та показує йому його 
перевірену роботу. Робота має безліч помилок і викладач говорить, що ця робота написана на незадовільну оцінку. 
Студент засмучений, але намагається довести, що робота не настільки погана, щоб ставити незадовільно. Викладач 
не поступається і пропонує студенту «вирішити» це питання, купивши у нього 5 підручників за його авторства.

Коментар для тренера:

Ця ситуація порушує принципи академічної доброчесності та має ознаки корупції, адже викладач використовує своє 
службове становище з метою отримання неправомірної вигоди, нав’язуючи свої підручники студентам в обмін на 
оцінку за іспит. 

Що має вчинити студент. 

• Якщо студент впевнений у якості своєї письмової роботи, то він має наполягати на апеляції результатів екзамену 
(апеляція має проводитись комісійно) та її перегляді.

• Якщо студент відчуває тиск з боку викладача, то він має звернутись до антикорупційного уповноваженого та пові-
домити  про порушення його прав (це може бути як анонімне так і не анонімне звернення), при цьому треба вказа-
ти дату, час та за яких обставин стався цей випадок. Ви можете звернутись безпосередньо до уповноваженого або 
повідомити через захищені канали зв’язку. На сайті Університету має бути наведена інформація про комунікаційні 
канали для подання таких звернень. (Паралельно даємо завдання студентам промоніторити сайт їх університе-
ту та знайти ці канали або інформацію про те куди повідомляти про випадки корупції)

Антикорупційний уповноважений при отриманні цього повідомлення має розпочати службове розслідування 
та провести роз’яснювальну роботу як з викладачами так і зі студентами щодо таких проявів корупції, адже коруп-
ція ― це не завжди вимагання хабара. 

Ситуація 2. Переведення студента з контрактної на бюджетну форму навчання

2 студенти присутні на комісії з розгляду їх пакету документів, що подані на конкурс на вакантне бюджетне місце. 
Характеристики та здобутки обох студентів на високому рівні, тому все залежить від голосування комісії. До складу 
комісії входить декан факультету, який є батьком одного зі студентів, але не є його викладачем, адже студент на-
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вчається на іншому факультеті. За результатами голосування комісії перемогу у конкурсі на вакантне місце здобув 
студент, батько якого є деканом та членом конкурсної комісії.

Коментар для тренера:

Ця ситуація не має ознак корупції, але ілюструє порушення вимог антикорупційного Закону з питань запобігання 
конфлікту інтересів службових осіб. Адже у цій ситуації декан, який є батьком одного зі студентів мав заявити про 
наявний у нього конфлікт інтересів і утриматись від голосування з цього питання. 

За таких умов студент, який не переміг у цьому конкурсі має право на апеляцію результатів роботи комісії. Але це не 
виключає того, що перемога все одно буде за іншим студентом, якщо його здобутки будуть оцінені членами комісії 
вище.

Для запобігання таким випадкам антикорупційний уповноважений має бути залучений до роботи такої комісії та 
візувати її рішення. З метою запобігання таким випадкам уповноважений повинен скласти перелік близьких осіб 
працівників цього вишу, з урахуванням студентів.

Ситуація 3. Робота старости групи

Під час заліково-екзаменаційної сесії староста групи заочників озвучив студентам, що готовий всім допомогти із зда-
чею сесії, адже він староста і викладачі готові з ним «співпрацювати». Він сказав, що ті хто хочуть здати сесію, так би 
мовити, «під ключ», мають здати по 5 тис. грн. і можуть навіть не приходити на екзамени.

Коментар для тренера:

Ця ситуація має ознаки корупції, адже у цьому випадку староста, який в університеті призначається наказом, злов-
живає своїми повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди. Погоджуючись на ці умови студенти самі 
стають співучасниками корупційного правопорушення у частині надання неправомірної вигоди. 

Це також є порушенням з позиції дотримання норм академічної доброчесності. Разом з тим, за таких умов студенти 
та викладачі можуть стати жертвами шахрайства зі сторони старости, адже факт домовленості з викладачами не 
доведений. 

З метою попередити корупційний випадок в університеті, студенти мають відмовити старості та повідомити про 
таку пропозицію уповноваженого з питань запобігання та виявлення корупції. Який, в свою чергу, має провести 
роз’яснювальну роботу з цим старостою окремо, з іншими старостами університету, з метою попередження таких 
випадків. Додатково слід провести службове розслідування та відповідну роз’яснювальну роботу з викладачами та 
керівниками підрозділів, чи не має місце зловживання повноваженнями з їх сторони.

Ситуація 4. Захист магістерських дипломних робіт

Напередодні захисту магістерських дипломних робіт староста повідомляє студентам, що кожен має надати до біблі-
отеки свої магістерські роботи для перевірки на плагіат. Один із студентів, даючи роботу бібліотекарю обмовився, 
що має сумнів щодо того чи пройде робота перевірку на плагіат, адже він використав багато цитувань нормативних 
документів, і це може підвищити відсоток плагіату. Бібліотекар давно знає цього студента, він завжди добре навчався 
і відвідував бібліотеку. Тому сказав, що він подивиться на цю роботу і спробує уникнути того, щоб програма показала 
плагіат. Задоволений і спокійний студент здав роботу і подякував бібліотекарю. 
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Коментар для тренера:

Ця ситуація не має ознак корупції, адже бібліотекар не отримує неправомірної вигоди, а просто намагається допо-
могти студенту. Разом з тим, студент і бібліотекар порушують вимоги академічної доброчесності. Студент може об-
манювати бібліотекаря, адже бібліотекар точно не знає нюансів написання різних видів випускних робіт. Студенти 
та працівники мають розуміти, що порушення вимог академічної доброчесності (в цьому випадку фальсифікація 
результатів перевірки на плагіат) може сприяти тому, що порушення можуть виявити під час захисту роботи у ко-
місії, і відправити таку роботу на додаткову перевірку. Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції 
не зобов’язаний розглядати такі ситуації, але в кожному виші мають працювати комісії з питань доброчесності, які 
зобов’язані поширювати ці принципи на всіх учасників освітнього процесу. 

20 хвилин ФІНАЛЬНЕ ОБГОВОРЕННЯ ТА ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ
Тестування Kahoot і визначення «Найкращих антикорупціонерів».
Метою тестування є надання додаткової інформації про антикорупцію. 

Після підведення підсумків та завершення тестування Kahoot учасники мають заповнити форму 
зворотнього зв’язку про тренінг: https://forms.gle/u59K8raboePF2Kge6 

Онлайн сервіс Kahoot:
https://kahoot.it

Питання окремо:
https://cutt.ly/uI3IMky   

https://forms.gle/u59K8raboePF2Kge6 
https://kahoot.it
https://cutt.ly/uI3IMky   

