
 Як відомо «корупція» (в дослівному перекладі з латинської мови слово 
«corruption» означає «корозія, роз’їдання, руйнування») доволі щільно 
укоренилася у нашому суспільстві та пронизує чимало сфер його 
життєдіяльності.  Адже не будемо гріха таїти, що багатьом із нас в житті 
неодноразово доводилося стикатися з різноманітними проблемами, які ми 
намагалися вирішити на свою користь через так звану «благодарність» або 
обіцянку віддячити чи надати зустрічну послугу. 
 Оскільки явище корупції глибоко суспільне та соціальне, не 
виключенням у цьому аспекті є галузь освіти, зокрема, заклади вищої освіти, 
які за даними багатьох соціологічних досліджень і думкою експертів 
залишаються на сьогодні, нажаль, серед топ-лідерів за рівнем корупції в 
Україні. 
 Враховуючи актуальність цієї тематики, традиційний недостатній 
рівень правової освіченості у громадян, з метою роз’яснення положень 
антикорупційного законодавства, в рамках виконання Плану з питань 
запобігання та виявлення корупції в університеті на 2019 рік, затвердженого 
наказом ректора від 14.01.2019 № 21, для студентів, викладачів, керівників 
різного рівня, що обіймають в університеті посади, пов’язані з виконанням 
організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій і є 
відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» суб’єктами 
відповідальності за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, 
кафедрою права (завідувач Селевко В. Б.) сумісно з юридичним відділом 
(начальник Цимбалістий В. А.) за ініціативою уповноваженої особи з питань 
запобігання та виявлення корупції університету Гупалова С. А. було 
організовано та проведено просвітницький захід (семінар) на тему: 
«Попередження корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень у 
закладах вищої освіти та інші актуальні питання антикорупційного 
законодавства», який відбувся в  університеті 21 березня 2019 року.  
 Слід відмітити, що для викладення основного матеріалу за темою 
навчання у якості доповідачів (спікерів) були залучені не лише власні фахівці 
в галузі права (старший викладач кафедри права Цимбалістий В. А., який 
очолює юридичний відділ університету, Стебелєв А. М., кандидат 
юридичних наук, старший викладач кафедри права), а також були запрошені 
фахівці-практики у цій галузі.  Це завідувач сектору з запобігання та 
виявлення корупції Головного територіального управління юстиції у 
Харківській області Федоренко Анна Володимирівна та співробітник 
спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції − 
Національної поліції України, капітан поліції Перехрест Дмитро 
Валентинович, який якраз безпосередньо очолює сектор з протидії корупції 



Управління захисту економіки в Харківській області Департаменту захисту 
економіки Національної поліції України. Тобто, склад спікерів для доповіді 
був підібраний досить компетентний і авторитетний. 
 Після привітання, оголошення теми й мети семінару, ведучий заходу 
завідувач кафедри права Селевко Володимир Борисович представив 
аудиторії спікерів (доповідачів) та запропонував виступити з короткою 
передмовою уповноваженій особі з питань запобігання та виявлення корупції 
університету юрисконсульту Гупалову Сергію Анатолійовичу, який 
обґрунтував слухачам актуальність обраної теми саме для вищих навчальних 
закладів та звернув увагу присутніх на необхідність і доцільність проведення 
аналогічних інформаційно-розяснювальних заходів в діяльності 
університету, як юридичної особи публічного права. 
 Наступною виступила Федоренко Анна Володимирівна, представник 
Головного територіального управління юстиції в області, яка представила 
аудиторії досить наглядну презентацію про корупцію в системі вищої освіти. 
Спікер в доступній та змістовній формі розповіла як про загальні причини й 
особливості корупції у нашому суспільстві, так і присвятила значну частину 
свого виступу профілактиці корупційних та пов’язаних з корупцією 
правопорушень саме в навчальному процесі. Цікавим меседжем доповідача 
можна відмітити те, що хоча корупція на різних рівнях і є дуже системним, 
розгалуженим та важко здоланим суспільним явищем, але задля більш 
ефективної протидії корупції в учбових закладах, як це «не пафосно й дивно 
звучить», перш за все, треба завжди розпочинати з себе та неухильно 
виховувати в собі принцип «нульової толерантності» до корупції у будь-яких 
її проявах. 
 Креативну, майже в розважальному стилі, презентацію з назвою 
«Рішать екзамени − це не круто: ясненько?» представив аудиторії наступний 
доповідач − начальник юридичного відділу, старший викладач кафедри права 
Цимбалістий Віталій Анатолійович,  який не став докучати слухачам 
численними, досить специфічними юридичними термінами, а в простій і 
доступній формі, коментуючи кожен слайд до власної презентації, повідомив 
студентство у чому ж полягають негативні наслідки від корупції, зокрема, від 
пропонування викладачеві неправомірної вигоди за здачу екзаменів, заліків 
тощо, яка існує за це юридична відповідальність і як це в майбутньому може 
позначитись на кар’єрі випускника. 
 Наступний матеріал представив аудиторії начальник підрозділу з 
протидії корупції Національної поліції України Перехрест Д. В. на тему 
«Конфлікт інтересів в діяльності посадових осіб юридичних осіб публічного 
права та відповідальність за порушення вимог щодо його запобігання і 



врегулювання», який був орієнтований на керівників структурних підрозділів 
університету, оскільки саме вони є в університеті суб’єктами 
відповідальності за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення. 
До речі, порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту 
інтересів (стаття 172−7 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення), зі слів представника правоохоронного органу, є 
найпоширенішою ситуацією у більшості закладів, а тому знання, як діяти 
працівнику та/або керівнику у разі наявності у нього конфлікту інтересів, яка 
передбачена за це відповідальність та таке інше, для посадових осіб 
університету будуть не зайвими. 
 І на останок, завершив семінар своїм виступом старший викладач 
кафедри права Стебелєв А. М. на тему «Корупційні правопорушення в 
інформаційній сфері». 
 Слід відмітити, що не зважаючи на деяку, на перший погляд, 
прохолоду та байдужість більшості молодих людей до антикорупційної 
тематики у нашому суспільстві, проведений захід проходив в досить жвавій 
та непримушеній атмосфері, показав зацікавленість цією проблематикою і 
викликав позитивну реакцію як з боку доповідачів, так і аудиторії слухачів в 
цілому, а отже, є  сенс  та  доцільність проведення аналогічних заходів у 
майбутньому. 
 
Уповноважена особа з питань запобігання 
та виявлення корупції, юрисконсульт 1 кат.          С. А. Гупалов 
 
 


