
Юлія ЛОМЖЕЦЬ

керівниця проєкту,
Голова Асоціації юридичних клінік Україниї

Проєкт 
“Антикорупційний комплаєнс у вишах: 

від визначення ризиків 
до їх подолання”



Просування доброчесності

Проведення експертної оцінки корупційних ризиків вишу

Дослідження професії антикорупційного уповноваженого вишу

Налагодження взаємодії уповноважених з питань запобігання та
виявлення корупції з представниками студентського
самоврядування

Формування бази експертів з питань антикорупції у сфері вищої
освіти в усіх регіонах України

Цілі проєкту:



Напрями проєкту:

Оцінка корупційних
ризиків у вищій освіті

Навчання студентства
антикорупції

Популяризація доброчесної
поведінки у вишах

Дослідження професії
антикорупційного
уповноваженого вишу



Державний університет економіки і технологій 
(м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область)

Донецький національний університет імені Василя Стуса 
(м. Вінниця)

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
(м. Миколаїв)

Національний університет "Острозька академія" 
(м. Острог, Рівненська область)

Університет державної фіскальної служби України/Державний
податковий Університет 
(м. Ірпінь, Київська область)

Університети - партнери:



Зроблено. Напрям 1
• Розроблена методологія оцінки корупційних ризиків
у ЗВО

• Складений контекст діяльності пілотних університетів

• У 5 пілотних університетах проєкту проведено
опитування чотирьох груп стейкхолдерів (студентів,
викладачів, співробітників, керівництва)

• Проведене національне опитування студентів

• Проведені моніторинги діяльності пілотних
університетів для оцінки корупційних ризиків

• Проведений аналіз відкритих даних щодо ризиків у
вищий освіті

• Складений розширений каталог ризиків у вищий
освіті (45 ризиків)

• Підготовлене дослідження "КОРУПЦІЙНІ РИЗИКИ У
ВИЩІЙ ОСВІТІ ТОП-25"

• Проведена оцінка корупційних ризиків під час
вступної кампанії 2022

Державний університет економіки і технологій 

Податковий державний університет



Зроблено. Напрям 2
Проведене національне опитування уповноважених ЗВО

Проведена серія інтерв’ю з уповноваженими 5 пілотних
університетів

Проведене національне опитування студентів

Організовані дві фокус-групи уповноважених закладів освіти
різних регіонів України

Підготовлене дослідження "Оцінка стану розвитку Інституту
антикорупційного уповноваженого у сфері вищої освіти:
проблеми і рекомендації"

Розроблена інфографіка з рекомендаціями антикорупційним
уповноваженим щодо зниження корупційних ризиків під час
вступної кампанії 2022



•Проведене національне опитування студентів

•Розроблений тренінг з антикорупції для
студентства у форматі ТоТ

•Пілотування навчання студентів антикорупції у
юридичних клініках 5 пілотних університетів
проєкту

•Онлайн презентація навчальних матеріалів
тренінгу для уповноважених вишів з різних
регіонів України

•Розроблені інформаційні плакати щодо
можливостей студентів у запобіганні корупції

•Створене промовідео "Корупція у вишах:
розпізнай, реагуй, впливай"

Зроблено. Напрям 3

Національний університет "Острозька академія"



Результати проєкту:

Аналітичні видання

Каталог ризиків у вищій освіті

Аналітичний огляд «Корупційні ризики
у сфері вищої освіти та шляхи їх
усунення»

Аналітичний звіт «Оцінка стану
розвитку Інституту антикорупційного 
 уповнова-женого у сфері вищої освіти:
проблеми і рекомендації»

Комунікаційні
продукти

Серія правопросвітніх плакатів з
антикорупції

Просвітній відеоролик з
антикорупційної тематики

Блоги та аналітичні статті з АК
тематики

Навчальні матеріали

Методичне видання для проведення
тренінгу з антикорупції для студентства у
форматі ТоТ


