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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цю програму розроблено відповідно до Конституції України, Законів 
України «Про запобігання корупції» та іншого антикорупційного законодавства 
України.

1.2. Антикорупційна програма поширюється на всіх учасників освітнього 
процесу, працівників Карпатського університету імені Августина Волошина ( далі - 
Університет), в тому числі на осіб, що проходять в Університеті 
навчальну/виробничу практику, курси підвищення кваліфікації, стажування тощо.

1.3. Антикорупційні заходи скеровані на:
- запобігання корупції, у тому числі па виявлення та усунення причин корупції 

(профілактику корупції);
- виявлення корупційних правопорушень, розкриття та розслідування 

корупційних правопорушень;
- мінімізацію та усунення наслідків корупційних правопорушень.
1.4. Антикорупційну програму затверджено рішенням (наказом) ректора 

Університету після її обговорення з працівниками і посадовими особами 
Університету.

1.5. Текст Антикорупційної програми перебуває у постійному відкритому 
доступі на офіційному веб-сайті Університету.

2. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ в 
АН ТИКОРУПЦІЙН1Й ПРОГРАМІ

Антикорупційна експертиза - діяльність, скерована на виявлення в 
нормативно-правових актах, проектах нормативно-правових актів положень, що 



самостійно чи в поєднанні з іншими нормами можуть сприяти вчиненню 
корупційних правопорушень або правопорушень, пов'язаних із корупцією.

Пряме підпорядкування - відносини прямої організаційної або правової 
залежності підлеглої особи від її керівника, в тому числі через вирішення (участь у 
вирішенні) питань прийняття на роботу, звільнення з роботи, застосування 
заохочень, дисциплінарних стягнень, надання вказівок, доручень тощо, контролю за 
їхнім виконанням.

Близькі особи - особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом і 
мають взаємні права та обов'язки із суб'єктом, зазначеним у частині 1 статті 3 Закону 
України «Про запобігання корупції» (крім осіб, взаємні права та обов'язки яких із 
суб'єктом не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно 
проживають, але не перебувають у шлюбі, а також - незалежно від зазначених умов - 
чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, 
рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, онук, онучка, правнук, 
правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, усиновитель чи 
усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або 
піклуванням згаданого суб'єкта.

Корупційне правопорушення - діяння, що містить ознаки корупції, вчинене 
особою, зазначеною у частині 1 статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», 
за яке законом встановлено кримінальну, дисциплінарну та / або цивільно-правову 
відповідальність.

Корупція - використання особою, зазначеною у частині 1 статті 3 Закону 
України «Про запобігання корупції», наданих їй службових повноважень чи 
пов'язаних із ними можливостей для отримання неправомірної вигоди або прийняття 
такої вигоди чи прийняття обіцянки / пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб, 
або, відповідно, обіцянка / пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі, 
зазначеній у частині першій статті 3 цього Закону, або на її вимогу іншим фізичним 
чи юридичним особам із метою схилити цю особу до протиправного використання 
наданих їй службових повноважень чи пов'язаних із ними можливостей.

Неправомірна вигода - грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, 
послуги, нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи не 
грошового характеру, які обіцяють, пропонують, надають або отримують без 
законних на те підстав.

Потенційний конфлікт інтересів - наявність в особи приватного інтересу у 
сфері, де вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може 
вплинути на об'єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень або на 
вчинення чи не вчинення дій під час виконання зазначених повноважень.

Подарунок - грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, 
нематеріальні активи, що надають / отримують безоплатно або за ціною, нижчою 
мінімальної ринкової.

Правопорушення, пов'язане з корупцією - діяння, що не містить ознак 
корупції, але порушує встановлені цим Законом вимоги, заборони та обмеження, 
вчинене особою, що зазначено в частині 1 статті 3 Закону України «Про запобігання 



корупції», за яке законом встановлено кримінальну, адміністративну, дисциплінарну 
та І або цивільно-правову відповідальність.

Приватний інтерес - будь-який майновий чи немайновий інтерес особи, утому 
числі спричинений особистими, сімейними, дружніми чи іншими позаслужбовими 
стосунками із фізичними чи юридичними особами, у тому числі ті, що виникають у 
зв'язку зі членством або діяльністю в громадських, політичних, релігійних чи інших 
організаціях.

Реальний конфлікт інтересів - суперечність між приватним інтересом особи 
та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на 
об'єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи не 
вчинення дій під час виконання зазначених повноважень.

Суб’єкти декларування - особи, зазначені у пункті 1 а пункту 2 частини 
першої Закону України «Про запобігання корупції», інші особи, які зобов'язані 
подавати декларацію відповідно до цього Закону.

Члени сім'ї - особи, які перебувають у шлюбі, а також їхні діти, у тому числі 
повнолітні; батьки: особи, які перебувають під опікою та піклуванням, інші особи, 
які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та 
обов'язки (крім осіб, взаємні права та обов'язки яких не мають характеру сімейних); у 
тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі.

3. МЕТА АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ

3.1. Антикорупційна відображає підтримку Університетом та його 
керівництвом антикорупційної стратегії держави. що підтверджується 
використанням етичних стандартів та принципів надання публічної інформації, про 
освітні послуги, встановлені розміри плати за пі послуги, наслідування кращих 
практик управління у сфері вищої освіти, підтримання ділової репутації 
Університету на високому рівні.

3.2. Університет визначає наступні цілі:
- мінімізація ризиків втягнення керівництва та працівників 

Університету, незалежно від займаної посади, в корупційну діяльність;
- формування у співробітників, аспірантів, студентів та інших осіб 

цілісного єдиного усвідомлення та розуміння антикорупційної 
програми Університету про неприйняття корупції у будь-яких її 
виявленнях;

- узагальнення та роз'яснення основних положення антикорупційного 
законодавства України;

- включення в обов'язок працівників Університету знати та 
дотримуватися принципів і вимог цієї антикорупційної програми, 
основних положень антикорупційного законодавства, а також заходів 
щодо запобігання корупції.



4. ПРИНЦИПИ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ

4.1. Ректор Університету, проректори, керівники структурних підрозділів 
формують етичний стандарт негативного ставлення до будь-яких проявів 
корупції, подаючи приклад власною доброчесною поведінкою та здійснюючи 
ознайомлення з антикорупційним законодавством всіх працівників закладу та 
осіб, що отримують освіту в Університеті.

4.2. Ректор Університету, проректори відповідають за організацію заходів, 
скерованих на реалізацію принципів та вимог антикорупційної програми, 
включаючи призначення осіб, відповідальних за розробку антикорупційних 
заходів. їх втілення в життя/реалізацію та контроль.

4.3. Всі працівники Університету повинні керуватися чинним законодавством та 
антикорупційною програмою, дотримуватися принципів та вимог цієї 
програми.

4.4. Принципи та вимоги антикорупційної програми поширюються на посадових 
осіб та працівників Університету, а також на інших осіб у випадках, коли 
відповідні обов'язки закріплені в договорах, в їх внутрішніх документах, або 
безпосередньо передбачені в законі.

4.5. Створення системи заходів протидії корупції грунтується на таких ключових 
принципах:
- відповідності діяльності Університету чинному законодавству і 

загальноприйнятим нормам. Відповідність реалізованих антикорупційних 
заходів Конституції України, законодавству України та іншим 
нормативним правовим актам;
особистого прикладу керівництва вищого навчального закладу. Ключова 
роль керівництва Університету в формуванні культури нетерпимості до 
корупції і в створенні внутрішньої організаційної системи запобігання та 
протидії корупції;

- залучення співробітників Університету та осіб, що здобувають вищу освіту 
в навчальному закладі до викоренення корупції, зокрема, забезпечення 
інформованості працівників Університету про положення 
антикорупційного законодавства та їх активної участі у формуванні та 
реалізації антикорупційних стандартів і процедур;

- пропорційності антикорупційних процедур ризику корупції. Розробка та 
виконання комплексу заходів, що дозволяють знизити ймовірність 
залучення посадових осіб Університету, його керівництва в корупційну 
діяльність, що здійснюється з урахуванням існуючих корупційних ризиків;

- ефективності антикорупційних процедур - застосування в Університеті 
антикорупційних заходів, які забезпечують простоту реалізації і приносять 
значущий результат;

- відповідальності та невідворотності покарання - невідворотність 
покарання винних осіб незалежно від займаної посади, стажу роботи та 
інших умов, у разі вчинення ними корупційних правопорушень пов'язаних 
з виконанням трудових обов'язків, а також персональна відповідальність 



керівництва Університету за реалізацію внутрішньої організаційної 
антикорупційної політики;

- постійного контролю та регулярного моніторингу. Регулярне здійснення 
моніторингу ефективності впроваджених антикорупційних стандартів і 
процедур, а також контролю за їх виконанням;

- антикорупційного законодавства. Всі співробітники. повинні 
дотримуватися норм Конституції України, українського антикорупційного 
законодавства, що визначені, зокрема, Кримінальним кодексом України, 
Кодексом України про адміністративні правопорушення. Законом України 
«Про запобігання корупції», цією антикорупційною програмою, 
міжнародними договорами, згоду на обов'язковість яких надано 
Верховною Радою України та іншими нормативними актами, основними 
вимогами яких є заборона, дачі хабарів, отримання хабарів, комерційного 
підкупу та посередництва у хабарництві.

5. СУБ’ЄКТИ, НА ЯКИХ ПОШИРЮЄТЬСЯ ДІЯ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ 
ПРОГРАМИ

5.1. Суб'єктами, на яких поширюється дія антикорупційної програми є, 
працівники Університету, які постійно або тимчасово обіймають посади, пов'язані з 
виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських 
функцій, чи спеціально уповноважені особи на виконання таких функцій, а також 
інші особи, які не є посадовими або службовими особами та перебувають з 
Університетом у трудових відносинах.

6. АНТИКОРУПЦІЙНІ ЗАХОДИ. ЩО ПРОВОДИТЬ 
УНІВЕРСИТЕТ

6.1.

6.2.

Університетом здійснюється навчання та інформування працівників з питань 
дотримання антикорупційного законодавства, а саме:

ознайомлення працівників під підпис з нормативними документами, 
що регламентують питання попередження та протидії корупції в 
Університеті;
проведення навчальних заходів з питань профілактики і протидії 
корупції;
організація індивідуального консультування працівників з питань 
застосування (дотримання) антикорупційних стандартів і процедур.

Відповідність системи внутрішнього контролю в Університеті вимогам 
антикорупційної політики забезпечується шляхом здійснення контролю даних 
бухгалтерського обліку, наявності та достовірності первинних документів 
бухгалтерського обліку. Всі фінансові операції, які здійснюються в 
Університеті, повинні бути акуратно, правильно і з достатнім рівнем 
деталізації відображені в бухгалтерському обліку, задокументовані і доступні 



для перевірки. Перекручення або фальсифікація бухгалтерської звітності 
Університету суворо заборонені і розцінюються як правопорушення.

6.3. Усім працівникам Університету суворо забороняється прямо чи 
опосередковано, особисто або через посередництво третіх осіб брати участь у 
корупційних діях, пропонувати, давати, обіцяти, просити і отримувати хабарі 
або здійснювати платежі для спрощення адміністративних, бюрократичних та 
інших формальностей у будь-якій формі, в тому числі у формі грошових 
коштів, цінностей, послуг чи іншої вигоди, будь-яким особам і від будь-яких 
осіб чи організацій, включаючи комерційні організації, органи влади та 
самоврядування, державних службовців, приватних компаній та їх 
представників.

6.4. Працівникам Університету забороняється безпосередньо або через інших осіб 
вимагати, просити, одержувати подарунки для себе чи близьких їм осіб від 
юридичних або фізичних осіб: - у зв'язку з здійсненням такими особами 
діяльності, пов'язаної з виконанням своїх посадових обов'язків в Університеті; 
- якщо особа, яка дарує, перебуває в підпорядкуванні такої особи.

6.5. Працівники Університету можуть приймати подарунки, які відповідають 
загальновизнаним уявленням про гостинність, а сукупна вартість таких 
подарунків, отриманих з одного джерела протягом року, не перевищує 
прожиткового мінімуму, встановленого для працездатної особи на 1 січня 
поточного року.

6.6. Обмеження щодо вартості подарунків не поширюється на подарунки, 
які:

- даруються близькими особами:
одержуються як загальнодоступні знижки на товари, послуги, 
загальнодоступні виграші, призи, премії, бонуси.

6.7. У випадку прийняття рішення працівником Університету на користь особи, від 
якої він чи його близькі особи отримали подарунок, рішення працівника 
вважаються такими, що прийняі і в умовах конфлікту інтересів.

6.8. Працівники Університету у разі надходження до них пропозиції щодо 
неправомірної вигоди або подарунка, незважаючи на приватні інтереси, 
зобов'язані невідкладно вжити таких заходів:

■ відмовитися від пропозиції;
■ за можливості ідентифікувати особу, яка зробила пропозицію;
■ залучити свідків, якщо це можливо, у тому числі з числа працівників;
■ повідомити про пропозицію безпосереднього керівника (за наявності) 

або ректора.
6.9. Якщо особа, на яку поширюються обмеження щодо одержання подарунків, 

виявила у своєму службовому приміщенні чи отримала майно, що може бути 
неправомірною вигодою, або подарунок, вона зобов'язана невідкладно, але не 
пізніше одного робочого дня. письмово повідомити про цей факт свого 
безпосереднього керівника або Уповноваженого.



6.10. Про виявлення майна, що може бути неправомірною вигодою, або подарунка 
складається акт, який підписується особою, яка виявила неправомірну вигоду 
або подарунок, та її безпосереднім керівником або Уповноваженим.

6.11. У разі якщо майно, що може бути неправомірною вигодою, або подарунок 
виявляє ректор, акт про виявлення майна, що може бути неправомірною 
вигодою, або подарунка підписує ректор та особа, яка відповідно до 
визначеного в Університеті порядку уповноважена на виконання обов'язків 
ректора Університету у разі його відсутності. Крім зазначених осіб, вказаний 
акт може підписувати також Уповноважений.

6.12. Предмети неправомірної вигоди, а також одержані або виявлені подарунки 
зберігаються в Університеті до їх передачі спеціально уповноваженим 
суб'єктам у сфері протидії корупції.

7. НОРМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ ПРАЦІВНИКІВ УНІВЕРСИТЕТУ

7.1. Працівники Університету під час виконання своїх службових обов'язків 
зобов'язані неухильно додержуватися вимог закону та загальновизнаних етичних 
норм поведінки, а саме:

- сумлінно, компетентно, вчасно, результативно і відповідально виконувати 
професійні обов'язки, проявляти ініціативу і творчі здібності, постійно 
підвищувати професійну кваліфікацію та удосконалювати організацію своєї 
роботи, не надавати будь-яких переваг та не виявляти прихильність до 
окремих фізичних і юридичних осіб, політичних партій, рішуче виступати 
проти антидержавних проявів і сил, які загрожують порядку у суспільстві або 
безпеці громадян, дотримуватися високої культури спілкування, шанобливо 
ставитися до громадян, керівників і співробітників, інших осіб, з якими у них 
виникають відносини під час виконання своїх обов'язків;

- при виконанні своїх повноважень дбайливо (раціонально, ефективно та 
економно) використовувати матеріальні та фінансові ресурси, які їм доручені;

- не розголошувати і не використовувати в інший спосіб конфіденційну та іншу 
інформацію з обмеженим доступом, що стала їм відома у зв'язку з виконанням 
своїх службових повноважень та професійних обов'язків, крім випадків, 
встановлених законом;

- приймати рішення у рамках своєї визначеної компетенції та доручень на 
основі наявної відповідної інформації, незалежно від своїх власних інтересів 
та виключно в інтересах навчального закладу;

- всі заяви, зроблені працівниками Університету від імені навчального закладу, 
повинні бути правдивими та вичерпними.



8. ОБОВ'ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ УНІВЕРСИТЕТУ У ЗВ'ЯЗКУ ІЗ 
ЗАПОБІНАИНЯМ І ПРОТИДІЄЮ КОРУПЦІЇ У ДІЯЛЬНОСТІ 

УИІВЕРСИТЕТУ
8.1. На працівників Університету покладаються наступні обов'язки, пов'язані 

із запобіганням та протидією корупції:
- утримуватися від вчинення та/або участі у вчиненні корупційних правопорушень 

в інтересах або від імені Університету;
- утримуватися від поведінки, яка може бути витлумачена оточуючими як 

готовність вчинити або брати участь у скоєнні корупційного правопорушення в 
інтересах або від імені університету; - негайно інформувати безпосереднього 
керівника керівництво Університету про випадки наявності у працівника наміру 
вчинити корупційне правопорушення;

- негайно інформувати безпосереднього керівника або керівництво Університету 
про інформацію щодо випадків вчинення корупційних правопорушень іншими 
працівниками, контрагентами Університету чи іншими особами;

- повідомити безпосереднього керівника або про можливість виникнення 
або існуючі у працівника конфлікти інтересів.

8.2. Працівникам Університету забороняється:

- використовувати свої повноваження або своє становище та пов'язані з цим 
можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших 
осіб, у тому числі використовувати будь-яке майно Університету або 
кошти в приватних інтересах;

- безпосередньо або через інших осіб вимагати, просити, одержувати 
подарунки для себе чи близьких осіб від юридичних чи фізичних осіб у 
зв'язку із виконанням покладених на такі особи повноважень, а також якщо 
особа, яка дарує, перебуває в підпорядкуванні такої особи;

- прямо чи опосередковано спонукати у будь-який спосіб підлеглих до 
прийняття рішень, вчинення дій або бездіяльності всупереч закону на 
користь своїх приватних інтересів або приватних інтересів третіх осіб.

9. УМОВИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ІНФОРМУВАННЯ ПРО 
ФАКТИ ПОРУШЕНЬ АНТИКОРУПЦІЙНИХ

ВИМОГ
9.1. Учасникам освітнього процесу та іншим працівникам Університету 

гарантується конфіденційність їх повідомлень Ректору про виявлені ознаки 
порушень антикорупційної програми, корупційних чи пов'язаних з корупцією 
правопорушень в діяльності інших працівників Університету та повідомлень про 
факти підбурення працівників, учасників освітнього процесу до вчинення 
корупційних чи пов'язаних з корупцією правопорушень.

9.2. Університет вимагає від своїх співробітників дотримання цієї 
антикорупційної програми, інформуючи їх про ключові принципи, вимоги та санкції 
за порушення.



9.3. В Університеті організовуються безпечні, конфіденційні і доступні засоби 
інформування Ректора університету про факти хабарництва з боку осіб, які надають 
послуги в інтересах комерційної організації або від її імені.

9.4. В Університеті постійно проводиться навчання з питань доброчесного 
повідомлення про факти корупції, зокрема:

регулярне проведення інформаційних кампаній, спрямованих на 
формування психологічної установки у співробітників щодо 
несприйняття корупції як способу розв'язання проблеми;
підвищення рівня правової свідомості співробітників, зокрема, в 

частині обізнаності щодо своїх прав та свобод, механізму їх реалізації, 
конфіденційності та правових способів захисту викривачів;
роз'яснення найбільш важливих антикорупційних заходів, що 

здійснюються в державі, положень законодавства про запобігання 
корупції, зокрема, в частині визначення видів та форм корупційної 
поведінки;
системне запровадження проведення освітніх заходів щодо моделей 
поведінки у тих чи інших ситуаціях з можливими корупційними 
ризиками.

9.5. В Університеті запроваджуються умови конфіденційності, а саме:
інформація про викривача (особа, яка надає допомогу в запобіганні і 

протидії корупції) може бути розголошена лише за його згодою, крім випадків, 
встановлених законом;

повідомлення про порушення вимог Закону України «Про запобігання 
корупції» може бути здійснене працівником, учасником освітнього процесу в 
Університеті без зазначення авторства (анонімно);

конфіденційними визнаються всі відомості щодо викривачів та 
корупційних проявів посадових осіб, отримані від співробітників Університету чи 
інших осіб;

розгляд повідомлень про корупційні прояви посадових осіб 
здійснюється з урахуванням положень ст. 53 Закону України «Про запобігання 
корупції»;

анонімне повідомлення про порушення вимог Закону України «Про 
запобігання корупції» підлягає розгляду, якщо наведена у ньому інформація 
стосується конкретної особи, містить фактичні дані, які можуть бути перевірені;

анонімне повідомлення про порушення вимог Закону України «Про 
запобігання корупції» підлягає перевірці у термін не більше п'ятнадцяти днів від дня 
його отримання.

Якщо у вказаний термін перевірити інформацію, що міститься у повідомленні 
неможливо, Ректор Університету продовжує термін розгляду повідомлення до 
тридцяти днів від дня його отримання.

9.6. Особи, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції, перебувають 
під захистом держави.

9.7. За наявності загрози життю, житлу, здоров'ю та майну осіб, які надають 
допомогу в запобіганні і протидії корупції, або їх близьких осіб, у зв'язку із 



здійсненим повідомленням про порушення вимог Закону «Про запобігання 
корупції» та цієї антикорупційної програми, правоохоронними органами до них 
можуть бути застосовані правові, організаційно-технічні та інші спрямовані на 
захист від протиправних посягань заходи, передбачені Законом України «Про 
забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві».

9.8. Особа або член її сім'ї не може бути звільнена чи примушена до звільнення, 
притягнена до дисциплінарної відповідальності чи піддана з боку Ректора 
Університету негативним заходам впливу (переведення, атестація, зміна умов праці, 
відмова в призначенні на вишу посаду, скорочення заробітної плати тощо) або 
загрозі таких заходів впливу у зв'язку з повідомленням нею про порушення вимог 
Закону «Про запобігання корупції» та цієї антикорупційної програми іншою особою.

9.9. У разі підтвердження викладеної у повідомленні інформації про порушення 
вимог Закону «Про запобігання корупції» та цієї антикорупційної програми Ректор 
Університету вживає заходів щодо припинення виявленого порушення, усунення 
його наслідків та притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності, а у 
випадках виявлення ознак кримінального або адміністративного правопорушення 
також інформує спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції.

10. ВЖИТТЯ ЗАХОДІВ РЕАГУВАННЯ ЩОДО ВИЯВЛЕНИХ ФАКТІВ 
КОРУПЦІЙНИХ АБО ПОВ'ЯЗАНИХ З КОРУПЦІЄЮ ПРАВОПОРУШЕНЬ В 

УНІВЕРСИ І ЕТІ
Особи, винні в порушенні вимог цієї антикорупційної програми, а також 

Закону України «Про запобігання корупції», можуть бути притягнуті до 
дисциплінарної, адміністративної, цивільно-правової або кримінальної 
відповідальності згідно з чинним законодавством.


