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Якість освітньої 
діяльності 

СТАВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ ДО КОРУПЦІЇ 

Уже 30 років існує незалежна держава Україна. І всі ці 

роки на всіх рівнях державного управління активно 

обговорюється питання подолання корупції. Проводиться 

велика кількість досліджень щодо ставлення українців до 

корупції. Слід констатувати, що корупційні прояви в нашому 

житті є. І найчастіше, особливо в останні роки, вони 

проявляються в освіті. Поряд із цим студентство все більше 

віддає перевагу чесному навчанню та показує нульову 

толерантність до корупційних проявів. Оскільки саме чесне 

навчання є перевагою при розбудові кар'єри та 

професійному зростанні. У межах заходів системи 

внутрішнього забезпечення якості освіти в університеті 

відбулося онлайн опитування «Ставлення студентів до 

корупції», яке проводилося анонімно на добровільній основі 

з використанням хмарних технологій (google-forms) у період 

з 14 до 24 травня 2021 року.  

МЕТА ОПИТУВАННЯ 

 аналіз ставлення студентів університету до корупції та її 

проявів, визначення стану обізнаності та рівня 

толерантності студентів до них; 

визначення стану реалізації Антикорупційної програми 

університету, напрямів удосконалення просвітницької 

діяльності з питань корупції та корупційних проявів; 

розроблення заходів, спрямованих на навчання методам 

протидії корупції та формування готовності боротися з 

корупційними проявами. 
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Корупція  – це 

зловживання владою 

або службовим 

становищем задля 

отримання незаконної 

вигоди: майна, 

грошей, пільг, послуг 

чи негрошової вигоди 



«Свобода полягяє в тому, щоб залежати тільки від 
законів» 

Вольтер 

Найбільш активними ви-

явилися студенти 1 та 3 кур-

сів (37% та 29 % відповідно), 

23 % – здобувають освіту на 

2 курсі і лише 11 % - на 4 кур-

сі. Низький відсоток студен-

тів 4 курсу зумовлений об'-

єктивними обставинами – 

триває заліково-екзамена-

ційна сесія та підготовка до  

підсумкової атестації.  

 

У розрізі курсів певних спеці-

альностей варто за-

значити, що  найбільш 

активним були студен-

ти 3 курсу спеціально-

сті 053 «Психологія»  

– 40 осіб, що стано-

вить  63,5% від загаль-

ної кількості опитаних 

студентів 3 курсу. 

УЧАСНИКИ ОПИТУВАННЯ 

РОЗПОДІЛ УЧАСНИКІВ ЗА  КУРСАМИ 

Всього було опитано 173 студенти денної 

форми навчання, що становить 26% від за-

гальної кількості студентів денної  форми 

здобуття освіти і є достатнім відсотком для 

отримання об’єктивної інформації. 

 

 

 

 

 

 

   В опитуванні взяли участь студенти 1-4  

курсів, які здобувають освіту за спеціальнос-

тями 081 Право, 053 Психологія, 241 Го-

тельно-ресторанна справа та 242 Туризм.  

 Анкета містила 16 

питань, які умовно мож-

на поділити на три блоки: 

1) загальне ставлення 

студентів до корупції та 

корупційних проявів; 

2) ставлення студентів 

до корупції у вищій освіті; 

3) чи є можливість подо-

лати корупцію.  

Умовами  питань було 

надання однієї з трьох або 

п'яти можливих відпові-

дей щодо можливої реак-

ції на корупційні прояви 

та можливого сценарію 

поведінки студентів у ви-

падках, коли вони стали 

свідками корупції; випад-

ків корупції в університе-

ті.   
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СТАВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ ДО КОРУПЦІЙНИХ 
ПРОЯВІВ 

Результати анкетування довели, що основними причинами 

відмови від давання 

хабарів майже по-

ловина (49,5%) опи-

таних студентів від-

значили, що вирі-

шують усі питання 

законним шляхом. 

14% студентів від-

значили, що прин-

ципово не дають 

хабарів. 

Кожний другий з опитаних студентів вважають, що давати ха-

барі – неприпус-

тимо при будь-

яких обставинах. 

22 % респондентів 

відзначили, що 

для скорішого ви-

рішення питання 

вони готові запро-

понувати хабаря. 

Поряд із цим 10% 

студентів зазначи-

ли, що не дають хабарів внаслідок побоювання кримінальної 

відповідальності. 

У випадках, коли стали свідками вимагання хабаря або у них 

його вимагають, 

не стануть звер-

татися до право-

охоронних орга-

нів 35% опита-

них. 31% звер-

нуться в залеж-

ності від ситуації, 

що склалася. І 

лише 5% зазна-

чили, що обов’яз-

ково звернуться 

до правоохоронних органів. 

КОРУПЦІЙНІ 
РИЗИКИ 

 Корупція є однією із 

суттєвих загроз правам 

людини, демократії, 

правопорядку, чесності та 

соціальній справедливості. 

Більша частина заходів, 

що здійснюються в нашій 

державі у сфері 

запобігання та протидії 

корупції спрямована на 

запобігання корупції. 

Виявлення корупційних 

ризиків – основний 

напрям у сфері 

запобігання корупції, а 

також усунення умов та 

причин виникнення цих 

ризиків. 

За поширеністю 

корупційні ризики у сфері 

вищої освіти можна 

розташувати в такому 

порядку: 

 ризик порушення в 

організації та проведенні 

вступної кампанії; 

 ризики, пов’язані з 

переведенням, 

поновленням та 

відрахуванням; 

 ризик, пов’язаний із 

проведенням семестрових 

контролів та підсумкової 

атестації. 
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НОРМАТИВНО-
ПРАВОВА БАЗА 

Конституція України 

Кодекс України про 

адміністративні 

правопорушення 

Кримінальний кодекс 

України 

Кримінальний 

процесуальний 

кодекс України 

Закон України «Про 

запобігання корупції» 

Закон України «Про 

національне 

антикорупційне 

бюро» 

Міжнародні акти: 

Конвенція ООН 

проти корупції  

Кримінальна 

конвенція про 

боротьбу з корупцією  

Цивільна конвенція 

про боротьбу з 

корупцією 

КОРУПЦІЯ У ВИЩІЙ ОСВІТІ ОЧИМА 
СТУДЕНТІВ 

Думки студентів щодо 

корупції в системі вищої 

освіти свідчать, що коруп-

ція та корупційні прояви 

хвилюють наших студен-

тів та викликають неодно-

значну реакцію. Майже 

половина опитаних сту-

дентів (46%) вважають, 

що корупція є у кожному закладі вищої освіти. 23% відмітили, 

що існують окремі факти корупції і 19% зазначили, що в де-

яких вузах корупція існує  

 Враховуючи ставлення студентів до корупції, цілком очевид-

ним є, що пере-

важна більшість 

із них вважає, що 

з корупцією ми-

ритися не можна 

й освітні послуги 

надаються для 

отримання знань 

та професійного 

становлення, то-

му ніяких про-

явів корупції не повинно бути (17% та 33%, відповідно).  

18% впевненні, що під час складання заліків та іспитів коруп-

ція неминуча, оскільки, на думку студентів, інакше отримати 

високі бали дуже складно. 12% припускають, що за лояльне 

ставлення викладачів можна миритися з корупцією. 

64 % опитаних зазначили, що особистого досвіду перебуван-

ня у подібних ситуа-

ціях не мають, оскі-

льки ніколи не сти-

калися з фактами 

корупції під час нав-

чання. 34 % студен-

тів зазначили, що 

чули від друзів та 

знайомих про коруп-

ційні прояви під час 

складання екзаменаційних сесій.  

4 



«Найгіршою хворобою у світі сьогодні є корупція. І є 
ліки: прозорість» 

9% опитаних зазначили, що особисто провокували 

факти корупції, оскільки неодноразово пропонували 

хабаря. 14% відмі-

тили, що був оди-

ничний випадок. 

Але 62% опитаних 

студентів дали ві-

дповідь, що все 

вирішували від-

повідно до зако-

нодавства, правил 

та норм, що діють 

в університеті. 

15% студентів утрималися від відповіді. 

37 % студентів вважають, 

що корупцію подолати 

можливо, поряд із цим 

трохи менше студентів 

(31%) вважають, що не 

можливо. І третина 

опитаних взагалі 

утрималися від відповіді. 

Незважаючи на 

песимістичні настрої 

щодо можливості подолання корупції, кожний другий 

студент вважає, що 

з корупцією 

боротися треба. 

Багато студентів 

утрималися від 

відповіді (31 %) і 18 

відсотків впевнені, 

що результату не 

буде.   
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ЗДОЛАТИ НЕЗДОЛАНЕ: ЧИ МОЖЛИВО 

ПОДОЛАТИ КОРУПЦІЮ? 



ВНПЗ 
«ДНІПРОВСЬКИЙ         
ГУМАНІТАРНИЙ 
УНІВІЕРСИТЕТ» -  ОСЕ-
РЕДОК ЯКІСНОЇ ОСВІ-
ТИ РЕГІОНУ 

Історія закладу вищої 

освіти бере свій початок із 

2003 року.   

Новий заклад став діти-

щем передусім колективу 

однодумців, не відстороне-

них осіб, обізнаних із пот-

ребами сучасного українсь-

кого суспільства.  

Дніпровський гуманітар-

ний університет був ство-

рений із метою підготовки 

фахівців із вищою юридич-

ною і психологічною осві-

тою, а в подальшому й 

освітою у галузі туристич-

ного бізнесу для підпри-

ємств, організацій і установ 

регіону.  

Результати анкетування довели – ставлення до хабарів у 

студентів неоднозначне. Певна кількість студентів схильні 

виправдовувати хабарі. Серед тих студентів, які протягом 

навчання особисто 

стикалися із 

ситуаціями 

давання хабарів, 

певна кількість 

робили це під час 

складання заліків 

та іспитів. 22% 

студентів 

вважають 

можливим давати хабарі, бо це дозволить скоріше вирішити 

питання.  

Опитування довело, що студентство все більше віддає 

перевагу чесному навчанню, оскільки більша частина 

показує нульову толерантність до корупційних проявів. На їх 

думку, саме чесне навчання є перевагою при розбудові 

кар’єри та професійному зростанні, а освітні послуги 

надаються саме для отримання знань та професійного 

становлення і тому 

ніяких проявів 

корупції не повинно 

бути. 

 Щодо  перспектив 

подолання корупції 

думки студентів 

розділилися майже 

однаково: 37% 

вважають, що це 

реально, 31% – що 

ні, і ще 32% не змогли дати певної відповіді.  Половина 

опитаних впевнена, що боротися з нею необхідно. 

ВНПЗ «ДГУ» 
Адреса: 

вул. Єрмолової, 35 
м. Дніпро, Україна 

 
Тел:   

+38 (056) 767-35-24 
 

Електронна адреса:  
_dgu@ukr.net 

МЕТА ОСВІТИ - ЦЕ 
ПРОСУВАННЯ ЗНАНЬ 

ПІДСУМКИ ОПИТУВАННЯ –  

ЧЕСНЕ НАВЧАННЯ 



Для нотаток 

 

 

 

 

 

 

  Антикорупційною програмою, що схвалена Вченою радою Університету (протокол № 8 

від 20.08.2020) та введеною в дію наказом від 21.08.2020 № 32-02, ДГУ проголошує, що 

його працівники, посадові особи та ректор у своїй внутрішній діяльності, а також у право-

відносинах із діловими партнерами, органами державної влади, органами місцевого само-

врядування керуються принципом «нульової толерантності» до будь-яких проявів корупції 

і вживатимуть усіх, передбачених законодавством, заходів щодо запобігання, виявлення та 

протидії корупції і пов’язаним із нею діям (практикам).  

Основними антикорупційними стандартами і 

процедурами ДГУ є:  

1) ознайомлення всіх працівників зі змістом Антикоруп-

ційної програми, проведення навчальних заходів з пи-

тань запобігання і протидії корупції;  

2) положення щодо обов’язкового дотримання Антико-

рупційної програми;  

3) критерії обрання ділових партнерів ДГУ;  

4) механізм повідомлення про виявлення ознак пору-

шення Антикорупційної програми, ознак вчинення корупційного або пов’язаного з коруп-

цією правопорушення, а також конфіденційність таких повідомлень та захист викривачів;  

5) здійснення Уповноваженим та працівниками функцій щодо запобігання корупції;  

6) процедура розгляду повідомлень викривачів, включаючи внутрішнє розслідування і на-

кладання дисциплінарних стягнень;  

7) норми професійної етики та обов’язки і заборони для працівників;  

8) механізми запобігання і врегулювання конфлікту інтересів;  

9) обмеження щодо подарунків; 10) нагляд і контроль за дотриманням вимог Антикоруп-

ційної програми.  

ДГУ не менше одного разу на рік здійснює внутрішню оцінку корупційних ри-

зиків у своїй діяльності. Корупційним ризиком є обґрунтована ймовірність на-

стання події корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення або 

порушення вимог Антикорупційної програми.  

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА ДГУ 


