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UNESCO/ Міжнародний інститут планування освіти

Створення стимулів для боротьби з корупцією та шахрайством у
академічній сфері є нелегким завданням, особливо в контексті, коли
збільшена автономія університетів, яка не завжди збалансована
відповідними механізмами підзвітності; і де можливості для врегулювання
та контролю корупції та шахрайства також залишаються обмеженими.
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Досвід США. Корупційний скандал: 2019 college admissions bribery scandal)

Єль, Стенфорд, Джорджтаунський і Техаський університети, Університет Південної Кароліни та
інші університети США – від 10 до 75 тис. дол. за вступ до університету.

Викриті ФБР корупційні схеми: 

• Посередники підтасовували результати тестів SAT і ACT, як враховують під

час вступу в американські університети (абітурієнти могли отримати

правильні відповіді ще до початку тестування або за них цей тест проходив

хтось інший);

• Домовлялися зі спортивними тренерами університетів, аби ті

"підтверджували" успіхи дітей у різних видах спорту.

Близько 50 підозрюваних, з них 33 батьки студентів.

Усім обвинувачуваним загрожує до 20 років ув’язнення.

Невідворотність покарання за корупцію і незамовчування інформації про корупцію
(університети почали відразу відстороняти від посад і звільняти обвинувачених співробітників,
відбуваються судові процеси)



4

Досвід Франції. Корупційний скандал: 
коменсалізація підроблених дипломів у 2009 р. 

• Прокуратура Марселя провела розслідування за заявами про те, що сотні китайських студентів

підкупили чиновників в університеті у Тулоні, щоб отримати підроблені дипломи.

• На тих студентів, хто не сплатив за підроблені дипломи посередники організовували напади. Деякі

китайські студенти самі виявили, що їх дипломи підробні і звернулися із заявами про шахрайство до

поліції.

• Схема почала діяти у 2004-2005 рр., коли китайський студент за хабара домовився про отримання

диплому для себе, а потім для 60 своїх друзів. Вартість диплому – 2700 євро.

• Після повідомлення поліції, керівництво Університету у Тулоні провело внутрішнє розслідування і

виявила, що успішно дворічну програму навчання з підприємництва успішно закінчили 100%

китайських студентів, на відміну від 60-70% інших студентів, у тому числі французів.

• Поліція підозрювала про поширення схеми у інших університетах Франції, у тому числі регіон Парижу.

• У результаті, виявили десятки студентів з Вест-Індії, які отримали дипломи з комунікації університету у

Ліоні ні разу не відвідавши цей університет.

• Велика проблема купівлі дипломів через Інтернет.
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Досвід Франції

За хабарництво в університеті або інший корупційний злочин, окрім дисциплінарних санкцій

(відрахування з університету, заборона на складання іспиту впродовж кількох років),

застосовують штраф, позбавлення волі, залежно від серйозності злочину.

У 2019 р. Трансперенсі Інтернешнл Франції
провело тренінги для понад 400 студентів
з питань запобігання конфлікту інтересів,
кращим практикам лобіювання, захисту
прав викривачів і механізмів повідомлення
про корупцію, а також огляд щодо
національних та міжнародних наслідків
корупції.
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Корупційний скандал у Японії у 2021 р. 

• Керівництво одного з найбільших університетів Японії (Nihon University)
звинувачується у відкатах, ухиленні від сплати податків та вчиненні фінансової
шкоди на мільйони доларів США. Відкат коштував університету - 3,7 мільйонів
доларів США.

• Ректор – колишній відомий боєць сумо у 1960 рр., консолідував абсолютну владу в
університеті і виховував культуру страху.

• Підозра – недекларування прибутків і ухилення від сплати податків у 2018-2020 рр.
Поліція Токіо здійснила обшук у будинку колишнього ректора й знайшла готівкою
приблизно 880 тис. доларів США. Прокурори вважають, що ці гроші пов’язані з
відкатами від університетських підрядників за реконструкцію університету.

• Студенти ЗВО стурбовані іміджем університету, вимагають відкриття всієї
інформації про кейс від керівництва ЗВО і Міносвіти і надати вичерпне пояснення
чому це сталося.

• Результат - 3 арешти: ректора університету, колишнього члена ради директорів
університету і колишнього керівника медичної корпорації + удар по репутації ЗВО



• Університет Spiru Haret є одним з найбільших приватних університетів у Румунії.

• Перелік звинувачень - торгівля впливом, хабарництво, зловживання службовим
становищем, підбурювання до крадіжки інтелектуальної власності, підробка та інші.
Прокуратура встановила, що проректор та частина його підлеглих створили організовану
злочинну групу, яка допомагала студентам, які платили хабарі
(гроші/алкоголь/мясо/сумки), складати випускні іспити на бакалавраті та магістратурі.

• Прояви: надавали студентам оцінювальні тести, а в деяких випадках навіть допомагали їм
вирішувати тести. Проректор також брав участь у отриманні готових дипломних робіт для
деяких студентів, які потім надсилав студентам електронною поштою та передавав
викладачам, які відповідали за їх оцінку.

• Схема існувала з 2012 р.

• Результат: 76 обшуків. Один із проректорів та ще п’ять підозрюваних були затримані
прокурорами Управління по боротьбі з організованою злочинністю та тероризмом
(DIICOT).

• Скандал з Міносвіти Румунії і корупційний скандал у 2009 р. «фабрика дипломів»
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Корупційний скандал у Румунії у 2019 р. 
(Spiru Haret University)



• Подолання корупції у регулюванні діяльності ЗВО (захист викривачів, поширення інформації
про конфлікт інтересів, прозорі процеси призначення на посаду, особливо керівництва ЗВО
тощо)

• Подолання корупції під час процесу викладання у ЗВО (створення внутрішньої системи якості
оцінювання, прозорі процеси призначення викладачів і адміністратичних співробітників,
запровадження процесів апеляції щодо академічних і адміністративних рішень тощо)

• Подолання корупції під час приймальної кампанії та рекрутингу співробітників до ЗВО
(публікація критерії та процедур прийому, оцінювання та атестації студентів,моніторинг роботи
приймальних комісій/посередників щодо дотримання вимог ЗВО та законодавства тощо)

• Подолання корупції під час оцінювання студентів (прийняти, оприлюднити та запровадити
кодекси поведінки для співробітників та студентів ЗВО, повідомити студентів про
відповідальність за плагіат/шахрайство та опублікувати процедури подання скарг тощо)
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Напрями запобігання корупції у вищій освіті (підбірка UNESCO): 



• Подолання корупції у сфері акредитації та присвоєнні кваліфікації (переконатися, що ЗВО
мають дозвіл на присудження ступенів, які вони пропонують, і що програми акредитованіж;
розробити міжнародні стандарти безпеки для документів, що стосуються акредитації ЗВО
тощо).

• Подолання корупції під час написання наукових тез та публікаціях (публікація та
впровадження етичних кодексів для досліджень, заохочувати публікацію в рецензованих
журналах із відкритим доступом тощо).

• Подолання з корупції через інформування громадськості: включати студентів і викладачів до
рад університетів та інших частин управлінських структур ЗВО, публікувати результати іспитів та
базу даних випускників; заохочуйте викладачів писати про корупційні практики у пресі;
публікувати рейтинги ЗВО за критерієм академічної доброчесності тощо).
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Напрями запобігання корупції у вищій освіті (підбірка UNESCO): 
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Рекомендаційна заява щодо ефективної міжнародної практики щодо 

подолання корупції і зміцнення доброчесності (2016 р.) 

• накладення санкцій на державних службовців та працівників ЗВО, які видають
підробні документи про кваліфікацію;

• запровадження апеляційних процедур на випадки академічної недоброчесності та
адміністративні рішення керівництва ЗВО;

• розробка стандартів, які убезпечують документи, що стосуються вищої освіти, від
підробки;

• виключення осіб, які перебувають у конфлікті інтересів, зі складу груп із
забезпечення якості освіти;

• моніторинг поведінки працівників HR відділів щодо дотримання вимог/ політик
університету та законодавства

Джерело: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000249460

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000249460
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Портал ETICO -

це веб-платформа UNESCO, яка надає інструменти, інформацію та ресурси
зацікавленим сторонам у сфері освіти, які прагнуть розв’язати проблему
корупції в освітньому секторі та створити більш етичні суспільства, сприяючи
прозорості та підзвітності.

Теми:

• Корупційні ризики;

• Кодекс етичної поведінки;

• Академічна доброчесність;

• Інструменти діагностування корупції;

• Відкриті дані в університеті;

• Відкрите врядування в освіті;

• Онлайн курси- матеріали – бібліотека

Джерело: https://etico.iiep.unesco.org/en/what-we-do

https://etico.iiep.unesco.org/en/what-we-do
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Підбірка інструментів для підвищення обізнаності молоді з питань антикорупції
(за підтримки проекту USAID «ВзаємоДія»):

 Антикорупційні сценарії - це збірка найпоширеніших випадків очевидної або прихованої корупції, з

якими стикалася практично кожна людина. (40 ситуацій у 4 сферах бізнес, медицина, освіта, держава)

 Антикорупційна гра «Що? Де? Коли?» - це антикорупційна версія відомого турніру, яка містить

запитання різного рівня складності про різноманітні прояви корупції в різні історичні періоди та в

різних країнах. Це командна гра, яка допомагає розвинути критичне мислення, навички лідерства та

співробітництва, а також навчає ефективно доносити свою думку.

 Антикорупційний квест - квест рекомендовано проводити як підсумкове заняття після циклу

антикорупційних уроків\тренінгів

 «(Не)підкупність» (онлайн гра) – це симулятор життя в Україні, розроблений на базі типових ситуацій,

які можна вирішити чесно і законно або не дуже.

 «Антикорупційна мафія» - модель боротьби добре організованої нечисленної групи корупціонерів

проти неорганізованої більшості суспільства за контроль над спільним ресурсом – бюджетом міста.

Джерело: https://training.eo.gov.ua/posibnyky/

ЛІДЕРСТВО-КОМАНДНА ГРА-КРИТИЧНЕ МИСЛЕННЯ-ДОБРОЧЕСНІСТЬ

https://training.eo.gov.ua/posibnyky/
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Дякую за увагу!!!


