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КОРУПЦІЯ У ВНЗ ПРОЯВИ, ПРИЧИНИ, ПРОТИДІЯ 

За даними соціологічного опитування, проведеного у 2016 році, 94 % 
дорослого населення України занепокоєні станом корупції у державі. Це 
означає, що громадяни нашої держави усвідомлюють і відчувають на собі, що 
її негативні наслідки – це не просто недовіра населення до органів влади та 
гальмування розбудови правової держави і громадянського суспільства. Це, 
перш за все, руйнування духовних та культурних цінностей, суспільної мора-
лі, що призводить до глибокої морально-ідеологічної кризи в суспільстві.  

Особливо небезпечною є корупція в системі вищих навчальних закладів 
(ВНЗ), яка покликана визначати ідейні орієнтири для наступних поколінь 
громадян. Прояви корупційної поведінки викладачів та адміністрації ВНЗ ні-
велюють цінність будь-яких виховних заходів та мимоволі формують у моло-
ді толерантне ставлення до корупції як до різновиду неформальної соціальної 
практики.  

Аналіз газетних та наукових публікацій дозволяє виділити такі основні 
форми прояву корупції у ВНЗ України, як вимагання з боку викладачів безпо-
середньо в рамках навчального процесу (сприяння чи повна гарантія вступу, 
заліки та екзамени, курсові роботи, отримання диплому, добровільні внески); 
незаконні відпрацювання; корупція та утиски прав студентів у гуртожитках; 
повний контроль та керованість адміністрацією роботи студентських проф-
спілок та органів студентського самоврядування університетів; утиски та по-
грози щодо студентів, які започаткують антикорупційні ініціативи; кумівство, 
фаворитизм при призначенні на керівні посади; вимагання хабара при прийо-
мі викладача на роботу; розкрадання або нецільове використання фінансових 
коштів ВНЗ. 

Причини виникнення корупції у сфері освіти умовно можуть бути поді-
лені на дві групи: 1) об’єктивні причини низький рівень заробітної плати та 
недостатні правові та соціальні гарантії захисту освітян, обмежена кількість 
місць на бюджетну форму навчання, недосконалість антикорупційного зако-
нодавства, відсутність дієвого громадського контролю за використанням бю-
джетних коштів; 2) суб’єктивні причини: розчарування й апатія з боку викла-
дачів до навчального процесу, який є ускладненим відповідно до вимог Бо-
лонської системи і не приносить достатніх матеріальних винагород, відсут-
ність пошани до викладацької роботи з боку студентів, відшкодовування ви-
трат у зв’язку із влаштуванням на викладацьку роботу, замовчування студен-
тами випадків давання і вимагання матеріальної винагороди, націленість сту-
дентів не на здобуття знань, а на отримання диплому. 
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Розуміння причин корупції у ВНЗ дозволяє запропонувати наступні ос-
новні шляхи боротьби з цим явищем: 

1) підвищення цінності вищої освіти шляхом оптимізації кількості ВНЗ 
та посилення вимог до абітурієнтів; 

2) модифікація системи державного замовлення та приведення її у від-
повідність до вимог ринку; 

3) підвищення соціальної захищеності викладачів; 
4) постійний моніторинг освітнього процесу профільними громадськи-

ми організаціями і спонукання студентів та викладачів до активнішої позиції 
у боротьбі з проявами корупції у ВНЗ; 

5) підвищення прозорості використання фінансових ресурсів ВНЗ; 
6) підвищення якості навчання шляхом введення системи зовнішнього 

оцінювання знань студентів разом із вдосконаленням критеріїв внутрішнього 
оцінювання, формування стимулів для викладачів відмовлятися від корупцій-
них практик і заохочення студентів до здобуття реальних знань. 

Таким чином, щоб позбутися корупційної складової, система вищої 
освіти має змінитися якісно, а це можливо лише за активної співпраці держа-
вних органів і широких верств громадськості. 

Одержано 21.04.2017 
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ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ОХОРОНЦІВ 
ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ В ПЕРІОД УКРАЇНСЬКОЇ 

РЕВОЛЮЦІЇ (1917–1918 РР.) 

В указі Президента України № 17/2016 від 22 січня 2016 р. «Про заходи 
з відзначення 100-річчя подій Української революції 1917–1921 років» вказу-
ється, що 2017 р. повинен стати Роком Української революції, а вшанування 
подій та видатних учасників Української революції 1917 – 1921 років – одним 
із пріоритетів діяльності органів державної влади на 2017 – 2021 роки. Серед 
таких важливих подій – становлення нових органів правопорядку в Україні та 


