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Злочин 

48% 

Один з 

можливих 

способiв 

вирiшення 

iснуючих 

проблем 

26% 

Норма 

сучасного 

суспiльного 

життя 

13% 

Важко сказати 

13% 

Для Вас корупцiя це..? 



З чим насамперед асоціюється для 

Вас явище корупції у ВНЗ?  

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0

Випуск неквалiфiкованих фахівців 

Швидке та вiдносно просте вирiшенням 

проблем 

Прояв аморальностi викладачів 

Традицiйна форма подяки 

Спосiб пiдвищення добробуту викладачів (до 

яких належать також представники … 

Невiд'ємна частина освiтнього процес 

Важко сказати 

45,7 

30,1 

27,8 

13,8 

10,4 

7,2 

16,7 



0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0

Хабарництво (отримання вiд студентiв 

грошей за оцiнку, зарахування практики 

тощо) 

Зловживання службовим становищем в 

особистих цiлях (наприклад сексуальнi 

домагання в обмiн на оцiнку) 

Здирництво (вимагання послуг, вимоги 

придбання конкретних видань тощо 

Дарування подарункiв (квiти, подарунки 

викладачам) 

Важко сказати 

63,0 

27,7 

27,3 

6,9 

24,6 

Які саме ситуації, що виникають у 

ВНЗ, Ви вважаєте корупційними?  



Чи доводилось Вам особисто в 

процесі навчання робити 

наступне...?  

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0

Нiчого з перелiченого не доводилося робити 

Дарувати подарунки викладачам 

Надавати викладачам послуги, купувати 

пропонованi особисто ними навчальнi … 

Платити грошi за оцінку 

Купувати реферат, курсову, дипломну роботу 

Платити за поселення у гуртожиток 

Збирати кошти для проходження кафедрами 

акредитації 

Збирати кошти для зустрічі міністерської комісії 

Забеспечувати коштами державні екзаменаційні 

комісії 

59,2 

18,0 

17,1 

17,1 

6,2 

3,5 

1,4 

,7 

,2 



Якщо Ви особисто робили щось з 

вище перелiченого, то з якою 

метою? 

 Нiчого подiбного я не робив 

 Це був просто "знак вдячностi" 

 Для того, щоб отримати потрiбну 

оцінку 

 Для того, щоб вступити до ВНЗ 

(магiстратури) 

 В мене не було вибору, я дiяв пiд 

тиском вимог викладача 

 Для того, щоб викладач прихильно 

ставився пiд час складання сесії 

 Важко сказати 

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0

46,3 

12,7 

11,0 

6,9 

6,7 

3,7 

12,7 



В яких ситуаціях прояви корупції у 

ВНЗ найбільш поширені? 

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0

 При складаннi залiкiв та іспитів 

При захистi дипломних робіт 

Щоб уникнути вiдрахування з ВНЗ 

При вирiшеннi питань щодо 

вiдтермiнуваня складання сесiї, … 

Щоб поселитися у гуртожиток 

При вирiшеннi адмiнiстративних, не 

пов'язаних безпосередньо з … 

При переведеннi на iнший факультет 

(вуз, форму навчання) 

Інше 

Важко сказати 

41,6 

14,9 

7,2 

7,2 

3,3 

2,8 

,8 

8,6 

50,1 

Коментарі: 

 Вимагають платити за державний 

іспит 

 Не дають можливості писати 

диплом самостійно - 4500 грн 

 Умовляли здавати держіспит, а не 

диплом, так дешевше 

 Держ іспит для членів комісії 2000 

грн 

 Тільки держіспити  (2500) 

 Якщо напишеш сам диплом, ніхто 

не буде дивитись - незахистиш 

 Диплом коштує 5000 



Чи вiдомо Вам, яким має бути розмiр 

хабара за певний вид послуг? 

 Не знаю 

67% 

 Нi, 

конкретної цiни 

немає, кожен 

вирiшує цю 

проблему 

самостійно 

16% 

 Так, є 

такса, але вона 

залежить вiд 

конкретного 

випадку 

(складнiсть iспиту, 

вимоги викладача 

тощо) 

13% 

 Так, є 

стандартна цiна за 

iспит, залiк i т.п 

4% 



Якщо так, то скiльки приблизно 

коштує iспит? 

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

Від 100 до 500 До 100 Більше 500 

75,6 

13,5 

10,9 



Чи гарантує хабар отримання того, 

за що його дають? 

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

Так, повністю 

Нi, не гарантує 

Так, частково 

Важко сказати 

22,8 

13,9 

7,6 

55,8 



В який спосіб можна дізнатися про 

існування можливості "купити оцінку"? 

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

50,0

Вiд 

студентiв 

старших 

курсів 

Вiд самого 

викладача 

Вiд 

старости 

Від 

лаборантів 

кафедр 

Із 

соціальних 

мереж 

Вiд своїх 

сокурсників 

Вiд 

методистiв 

Важко 

сказати 

20,3 

14,0 
12,9 12,8 

7,7 

5,8 

1,8 

47,1 



Які, на Вашу думку, основні чиники 

виникнення хабарництва у ВНЗ?  

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0

Нестача часу у студентiв, якi працюють 

Лiнощi студентiв, небажання вчитися 

Знецiнення самої вищої освiти – студенту 

потрiбний лише диплом 

Загальне знецiнення моральних норм 

Вiдсутнiсть дiєвих форм боротьби з цим явищем 

у навчальному процесi (контроль за процесом 

прийняття залiкiв та iспитiв тощо) 

Важко сказати 

34,5 

30,5 

24,1 

15,1 

9,2 

36,7 



Що спонукає студентiв вдаватися до 

«купiвлi оцiнок»? 

Власне бажання – «легше заплатити, 

анiж щось вивчити» 

Зовнiшнiй тиск – «викладач натякає на 

необхiдностi дати хабар» 

Приклад iнших – «так роблять усi, не слiд 

видiлятися» Ђ 

Важко сказати 

32,4 

13,8 

9,0 

42,4 



Що, на Вашу думку, найбільш дієво сприятиме тому, 

щоб студенти виконували самостійно, а не купували 

контрольні, реферати, курсові, дипломні тощо?  

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0

Розумiння потрiбностi отримування знань 

Покращення якостi викладання, щоб створити у 

студентiв зацiкавленiсть процесом навчання 

Краща матерiальна забезпеченiсть студента 

(вiдсутнiсть необхiдностi працювати, щоб … 

Жорстка боротьба з цим явищем з боку 

викладачів 

Боротьба з «продавцями» даних послуг 

Немає нiякої необхiдностi сприяти бажанню 

студентiв навчатися самостійн 

Важко сказати 

33,2 

24,2 

23,5 

8,5 

7,5 

3,9 

34,1 



Чи зверталися до вас особисто чи до 

Вашої групи викладачі з проханням?  

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0

З такими проханнями до нас не зверталися 

Придбати для потреб кафедри якiсь необхiднi 

речi (папiр, картриджи тощо) 

Придбати для кафедри необхiдну лiтературу 

Роздрукувати за Ваш рахунок навчальнi 

матеріали 

Подарувати кафедрi (деканату) предмети 

загального користування (електрочайник, 

обiгрiвач та ін.) 

Зробити щось у позанавчальний час для 

кафедри, деканату (прибирання, робота з 

документацiєю тощо) 

82,4 

10,5 

6,1 

3,4 

2,9 

1,3 

Ряд1 



Хто з викладачів вимагав винагороду чи кошти за 

отримання високих балів на іспиті, диференційному 

заліку, чи за практику? 

Лаборанти профільної кафедри 

Лаборант кафедри практичної психології 

Александров 

Вельчева 

Жейнова 

Камишова 

Копилова 

Котлярова 

Леушина 

Мальцева 

Марченко 

Моладун 

Таравська 

Тарусова 

дали 

коментар

; 24,8 

не 

надали 

коментар

; 75,2 



Чи впливає подiбна допомога на 

лояльнiсть викладачiв на залiках, 

iспитах? 

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

 Важко 

сказати 

 Так  Нi 

64,5 

19,6 

15,9 



Чи знаєте Ви, до кого звертатися по 

допомогу для боротьби iз корупцiєю у ВНЗ? 

Нi; 55,3 

Так; 44,7 



Чи потрiбно протидiяти вузiвськiй корупцiї? 

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0

Так, загалом слiд протидiяти 

Це явище, протидiяти якому 

неможливо 

Це природне явище, проти якого не 

варто боротися 

Слiд протидiяти, i я готовий робити це 

особисто 

Важко сказати 

43,7 

13,4 

7,4 

2,7 

32,8 



Не маю такого 

досвiду; 94,9 

Маю досвiд 

участi в 

органiзованому 

спротивi 

корупції; 2,6 

Маю 

одноосібний 

досвiд протидiї 

корупції; 2,6 

Чи маєте Ви досвiд протидiї корупцiї у ВНЗ? 



Які інституції мають насамперед 

протидіяти корупції у ВНЗ?  

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0

Правоохороннi органи (мiлiцiя, 

прокуратура, суд) 

Студентськi ради та iншi органи 

студентського самоврядування 

Мiсцевi органи влади 

Студентськi профспілки 

Полiтичнi партії 

Молодiжнi громадськi організації 

Важко сказати 

40,8 

24,9 

14,7 

10,9 

3,5 

3,2 

42,5 



Що з переліченего може найефективніше 

сприяти подоланню корупції у ВНЗ?  

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0

Створення «телефону довiри» для студентів 

Пiдвищення зарплати викладачам 

Доведення до вiдома студентiв їхнiх прав та механiзмiв, за 

допомогою яких вони можуть захищатися вiд корупції 

Створення системи спiвпрацi з правоохоронними 

органами 

Створення системи внутрiшнiх розслiдувань випадкiв 

корупцiї i прийняття за їх результатами управлiнських … 

Органiзацiя зберiгання письмових та iнших робiт студентiв 

для перевiрки якостi 

Розробка детальних правил перескладання іспитів 

Формування державного стандарту вимог до кожної 

спецiальностi i проведення незалежного тестування … 

Створення незалежної експертної комiсiї, яка могла б 

контролювати загальну якiсть знань поза іспитами 

Насправдi корупцiю у ВНЗ подолати неможливо 

Створення системи запобігання багаторазовій здачi 

студентами тих самих письмових робiт за узгодженням з … 

Важко сказати 

34,7 

24,3 

14,7 

12,3 

11,1 

8,7 

5,8 

5,5 

4,6 

4,6 

2,9 

36,9 


