
 

 

 

 



- надання освітніх послуг; 

- реалізація контрольно-наглядових функцій; 

- дотримання вимог, обмежень, заборон, встановлених Законом України 

«Про запобігання корупції»; 

- інші питання, що виникають в результаті статутної діяльності Університету. 

В якості джерел отримання інформації для ідентифікації корупційних ризиків 

використовувалось: 

- опитування, анкетування (в тому числі анонімне) працівників та студентів 

Університету, а також представників громадськості, які взаємодіяли 

(взаємодіють) з Університетом, зокрема з використанням електронної пошти, 

мережі Інтернет, телефону тощо; 

- нормативно-правові та організаційно-розпорядчі акти, що регулюють 

діяльність Університету;  

- аналіз здійснених заходів щодо усунення виявлених корупційних ризиків за 

попередні періоди; 

- результати перевірок, аудитів, проведених контролюючими органами, а 

також внутрішніх перевірок та службових розслідувань в Університеті; 

- публікації в засобах масової інформації та соціальних мережах; 

- інформація з відкритих реєстрів;  

- звернення, що надійшли до Університету від фізичних та/або юридичних 

осіб. 
 

Корупційний ризик 1: можливість конфлікту інтересів, що зумовлений 

роботою близьких осіб в Університеті. 

Чинники: особиста зацікавленість працівника у вчинені дій в умовах 

конфлікту інтересів, не доброчесність працівників відділу кадрів та/або 

керівників структурних підрозділів Університету. 

Можливі наслідки: притягнення винних осіб до відповідальності, незначні 

фінансові втрати, претензії до Університету і втрата репутації. 
 

Корупційний ризик 2: можливість корупційних чинників в організаційно-

розпорядчих документах Університету. 

Чинники: недоброчестність та наявність особистого майнового або не 

майнового інтересу посадових осіб, які мають повноваження видавати такі 

документи в Університеті. 

Можливі наслідки: притягнення посадових осіб до відповідальності, 

незначні фінансові втрати, претензії та/або судові позови до Університету і 

втрата репутації. 
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Корупційний ризик 3: можливість корупційних чинників щодо одержання 

подарунків посадовими особами Університету. 

Чинники: недоброчестність та наявність особистого майнового або не 

майнового інтересу посадових осіб Університету. 

Можливі наслідки: притягнення посадових осіб до відповідальності, 

незначні фінансові втрати і втрата репутації пов’язана зі зменшенням рівня 

довіри до Університету. 
 

Корупційний ризик 4: можливість корупційних ризиків щодо передачі в 

оренду майна Університету. 

Чинники: особиста зацікавленість посадових осіб Університету, наявність у 

них особистого майнового або не майнового інтересу. 

Можливі наслідки: притягнення посадових осіб Університету до 

відповідальності, незначні фінансові втрати, претензії до Університету і втрата 

репутації. 
 

Корупційний ризик 5: можливість корупційних чинників, що зумовлений не 

урегульованістю роботи стипендіальних комісій інститутів Університету. 

Чинники: особиста зацікавленість керівництва стипендіальної комісії, 

наявність у них особистого майнового або не майнового інтересу, прийняття 

немотивованих рішень. 

Можливі наслідки: притягнення керівництва стипендіальної комісії до 

відповідальності, претензії до Університету і втрата репутації. 
 

Корупційний ризик 6: низький рівень знання працівників університету 

антикорупційного законодавства України. 

Чинники: необізнаність окремих працівників Університету щодо вимог 

Закону України «Про запобігання корупції» та Антикорупційної програми 

Університету. 

Можливі наслідки: притягнення винних осіб до дисциплінарної або 

адміністративної відповідальності, прийняття немотивованих рішень, претензії 

до Університету і втрата репутації. 
 

Корупційний ризик 7: можливість корупційних чинників щодо заохочення 

працівників в частині матеріального стимулювання. 

Чинники: особиста зацікавленість працівників та/або посадових осіб 

Університету, прийняття немотивованих рішень. 

Можливі наслідки: притягнення посадових осіб до відповідальності, 

незначні фінансові втрати і втрата репутації. 



 


