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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Корупція є однією з найболючіших тем для обгово�

рення. Щороку проблема корупції привертає все більше
уваги. Своїм надмірним і галопуючим розвитком вона
настільки укоренилась в життя громадян, що стала нор�
мою суспільної поведінки. Корупційність набула тако�
го розмаху, що влада мала покласти свої зусилля на
протидію існуючої проблеми національного рівня. Ко�
рупція в освіті є небезпечною, адже громадяни, які бе�
руть участь у цьому процесі звикають з дитинства до
прийнятності корупційних дій. В результаті цього авто�
матично складається сприятливе підгрунтя для подаль�
шого корупційного свавілля і деградації моральних норм
суспільства. Проте парадокс у тому, що тільки через
освіту, в принципі, можна зупинити розростання ко�
рупції в суспільстві, зменшивши при цьому її небезпе�
ку. В результаті маємо такий іронічний "кругообіг ко�
рупції в природі".

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Питання корупції в системі вищої освіти активно

обговорюється на міжнародних форумах та конферен�
ціях. В останні роки цікавість науковців та державних
органів до проблеми набуває обертів. Серед вітчизня�
них вчених варто виділити О.Я. Прохоренко [1], який
досліджував проблему корупції в органах державної
влади у контексті аналізу нормативно�правового регу�
лювання; його робота несла в собі грунтовний посил для
продовження дослідження проблеми цієї тематики та
мала достатньо високий практичний інтерес. Іноземні
вчені також звертають свою увагу на цю проблему, що
демонструє праця Арарата Л. Осіпіана [2], яка мала на
меті показати негативні наслідки корупції та які нерівні
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можливості в галузі знань вона створює. Але можемо
сміливо констатувати, що питання корупції у сфері на�
ціональної вищої освіти, незважаючи на свої розмахи,
розглянуто поверхово.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Аби додати об'єктивізму в формуванні єдиного ро�

зуміння корупції варто мати чітке уявлення про теоре�
тичне поняття корупції та його трактування з різних
точок зору. Окрім того, завдання нашого дослідження —
проінформувати про основні існуючі форми прояву ко�
рупції у вищій освіті та оцінити її наявний стан. У за�
гальному підсумку маємо на меті ознайомити з систе�
мою інформування всіх верств населення щодо корупції,
надаючи їм можливість отримати "корупційну гра�
мотність" та мати більше підгрунть для власних умови�
водів щодо цього питання.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Корупція відноситься до числа найбільш серйозних
проблем глобального характеру, що загрожують соці�
ально�економічному та політичному розвитку країни.
Однак на цей час немає точної інформації про масшта�
би хабарництва у вищій школі, в першу чергу тому, що
корупція — явище приховане за своєю суттю.

На думку американських вчених, подолати ко�
рупцію у вищій освіті набагато важче, аніж усунути
тіньову економіку. Корупція підвищує дисбаланс у
доступі до вищої освіти, пригальмовує процес аку�
муляції людського капіталу та має негативний вплив
на економічне зростання та соціальний розвиток [2,
с. 314].
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У наукових публікаціях корупція розглядається як
багатоаспектне соціальне явище, що є:

— своєрідним відображенням політичних, економі�
чних, ідеологічних та інших соціальних явищ і процесів,
які мають місце у суспільстві та державі, і є результа�
том недосконалого функціонування державних та сус�
пільних інститутів, закономірною реакцією членів су�
спільства на вади суспільного розвитку;

— психологічним явищем, пов'язаним із внутрішнім
світом чиновників, які переходять межу моральності на
деякий час або залишаються за цією межею назавжди;

— певною системою, особливою інфраструктурою
повсякденних взаємовідносин, до якої входять пред�
ставники всіх органів влади, правоохоронних і контро�
люючих органів, політичні діячі, керівники підприємств
та організацій [1, с. 166].

Проаналізувавши найпопулярніші схеми прояву ко�
рупційних діянь в освіті [3], можна виділити такі групи:

— хабарі та "благодійні внески" при вступі та при
прийомі до ВНЗ;

— "подяка" при поселенні в гуртожиток;
— грошова винагорода задля

позитивних оцінок на сесії;
— протекціонізм при призна�

ченні на посаду (професорсько�вик�
ладацький склад, адміністративні
посади);

— купівля дипломів різних сту�
пенів або нечесне їх отримання під
час псевдо дистанційній/заочній
формі навчання;

— невиправдане визнання дип�
ломів чи ступенів міжнародного
зразка;

— плагіат чи псевдоавторство;
— маніпулювання даними при

розподілі місць державного замов�
лення.

Проблема нечесної практики
бере свій початок ще від шкільних
часів, покоління дітей виховуються
на принципі дозволеності практики
академічної нечесності, який зак�
ладається на подальше життя.

Неможливо знайти крайнього в
формуванні системи корупції, адже

відповідальність у тій чи іншій мірі несуть всі учас�
ники освітнього процесу, тому процес викорінен�
ня має бути всеохопним та багатовекторним.

Наявний стан речей викликає у суспільства
занепокоєння, адже прищеплення звички ха�
барництва у студентів ще з раннього віку
підвищує ймовірність та лояльність до проце�
су корупції як такого, він виводить корупцію на
новий рівень, роблячи її нормальним явищем у
повсякденному житті громадянина.

Головною ознакою поширеності корупції в
системі вищої освіти є результати різноманіт�
них опитувань незалежних центрів, що оціню�
ють рівень та прояв корупції. Так, наприклад,
показники звіту про протидію корупції за 2016
рік (рис. 1), які фіксують факти здійснених пра�
вопорушень (корупційного характеру) держав�
ними органами, свідчать, що станом на 2016 рік
було виявлено 66 осіб (або 8%), які вчинили ко�
рупційні діяння в системі освіти.

За незалежним опитуванням щодо рівня
корупції в Україні станом на 2016 рік маємо та�
кож невтішну картину, адже сфера освіти за
рівнем корумпованості в Україні займає 16�те
місце (рис. 2).

Згідно з даними Барометру світової корупції
2016 р. опитані респонденти оцінили рівень ко�
румпованості професійної освіти в 31%, що є

досить вагомим показником для початку змін у системі
освіти (рис. 3).

За результатами нещодавнього опитування молодих
вчених було виявлено, що корупція входить до ТОП�3
загального рейтингу проблем академічних реформ та
саме антикорупційна політика та боротьба з плагіатом
має стати пріоритетом урядових програм впродовж на�
ступних 2�х років [6].

За даними Transparency International в ЄС рівень
корупції в середньому становить близько 35%, що свід�
чить про факт всесвітнього поширення цього явища.

Але, як свідчить практика, незважаючи на те, що
більшість українців виказують нетолерантність до ко�
рупції, значна їх частина готова дати хабаря задля сприят�
ливого вирішення певних питань. Тому першочерговим
етапом є зміна ставлення до корупції на різних рівнях.

Перший рівень — державний. Проблема корупції на
рівні держави вже давно всім відома, проте ефективних
мір з протидії та усунення цього явища ще не визначе�
но. Першої модернізації має зазнати нормативно�пра�
вова база. Другий етап має торкнутися збільшення про�
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Рис. 1. Кількість осіб, що вчинили корупційні правопорушення,
2016 р.

Джерело: [4].
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зорості управління фінансовими потоками. Саме
перерозподіл, обсяг, спрямування, контроль за
доцільним використанням державних коштів ча�
сто викликає питання.

Другий рівень — це рівень вищих навчальних
закладів. Для оцінки рівня корупції в кожному
ВНЗ має проводитися опитування щодо здійснен�
ня корупційних дій в конкретному навчальному
закладі, опрацьовані результати опитування ма�
ють на меті оцінити наявність проблеми та її
рівень; у подальшому спираючись на результати
опитувань має бути складена програма з усунен�
ня виявлених порушень.

Істотно інший рівень, що торкається як і дер�
жавні органи, так і населення в цілому — соціаль�
ний рівень.

До заходів поширення протидії корупції ма�
ють бути залучені ЗМІ. Вони мають пропагувати
протидію корупції, за раніше складеною держа�
вою, інформаційною програмою. Інформувати
членів суспільства про наявний стан, проблеми та
долучати до формування шляхів протидії корупції.

Поширюючи практику "стоп корупції" в свідомості
громадян, суспільство закладає процес викорінення
корупції в довгостроковій перспективі.

ВИСНОВКИ
Поняття корупції в Україні трактується у законо�

давстві та визначається як діяльність осіб, які викону�
ють функцію державних органів та мають відповідну
компетенцію на здійснення цих дій, яка спрямована
на незаконне використання своїх повноважень задля
отримання власної вигоди.

За даними незалежного опитування Україна в євро�
пейських країнах сприймається як одна з найкорумпо�
ваніших країн. Проте ніхто не бере до уваги слова
"сприймається", нехтуючи ним, та прирівнюючи офі�
ційно Україну до лав лідерів з рівня корупції в країні.

За роки існування корупція в системі вищої освіти
набула багатьох форм прояву, що може свідчити про її
розвиненість та відпрацьованість певних корупційних
схем. Деякі форми прояву корупції навіть не вважають�
ся протиправними діями згідно з чинним законодав�
ством, що унеможливлює покарання порушника.

Наявний стан рівня корупції зумовлений дією фак�
торів, що мають різне спрямування. Проте економічні
фактори сприяння корупції мають більшу вагомість при
мотивації особи до здійснення корупційних дій, адже
саме вони мають безпосередній вплив на зміну добро�
буту громадянина.

Окрім очевидних наслідків таких, як зменшення
якості освіти та трудової привабливості студента, ко�
рупція несе в собі більш катастрофічні, що мають нега�
тивний вплив на економічне зростання в країні. Адже
кваліфіковані кадри — це запорука якісного розвитку,
а витрати на освіту — це інвестиції в майбутнє. Коруп�
ція ж позбавляє цього.

Існуючий стан речей має спонукати до протидії з
корупцією. Програма протидії корупції має мати три
вектори спрямування: перший — державний рівень, а
саме збільшення контролю шляхом прозорості розпо�
ділу державних коштів, другий — рівень ВНЗ, де має
бути проведена роз'яснювальна робота щодо академіч�
ної доброчесності, третій — соціальний рівень, співпра�
ця с усіма соціальними групами та формування у них по�
нять та шляхів протидії корупції.
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