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COMPETENCE OF THE HEAD OF A HIGHER EDUCATION INSTITUTION
AS A BASIS FOR ANTIWCORRUPTION COMPLIANCE

У статті досліджено стан антикорупційної екосистеми в Україні, застосування якої є необхідною
вимогою для розвитку держави. Визначено, що для формування цієї екосистеми потрібне запро"
вадження ефективної й прозорої системи антикорупційного комплаєнсу на всіх рівнях суспільного
управління: національному, загальнодержавному й локальному. Проаналізовано проєкт стратегії
розвитку України до 2030 року з метою виявлення найбільш важливих векторів розвитку.

Вивчено поняття "антикорупційного комплаєнсу", а також вітчизняні й міжнародні закони, нор"
мативно"правові акти та стандарти, які регулюють заходи щодо запобігання проявам корупції.

Основну увагу зосереджено на дослідженні антикорупційних заходів на рівні закладів вищої осв"
іти, які є основними надавачами публічних послуг у галузі освіти. Проаналізовано кваліфікаційні
вимоги й професійні навички, якими має володіти керівник закладу вищої освіти для впровадження
прозорої та ефективної системи боротьби з корупцією.

Узагальнено перелік управлінських обов'язків керівника, які необхідно розвивати для впровад"
ження дієвої антикорупційної програми в закладах вищої освіти відповідно до закону й вимог анти"
корупційного законодавства.

Досліджено, що становлення антикорупційного комплаєнсу в закладах вищої освіти відбувається
саме за ініціативою й управлінням керівника, який повинен регулювати систему управління захода"
ми боротьби з корупцією за допомогою: розробки антикорупційної політики, підвищення компетенцій
працівників і посилення їх відповідальності за виконання чи невиконання своїх посадових функцій, а
також створення служби з регулювання антикорупційних норм у межах закладу вищої освіти.

Визначено основні недоліки у кваліфікаційних вимогах, що висуваються до керівників закладів
вищої освіти, з врахуванням чинного законодавства щодо запобігання корупції. Запропоновано
способи їх усунення та регулювання за допомогою підвищення вимог до професійних компетент"
ностей керівників закладів вищої освіти і внесення змін до законодавчої бази з метою сталого роз"
витку закладів вищої освіти й країни загалом.

The article examines the state of development of a sustainable anti"corruption ecosystem in Ukraine,
which is a necessary requirement for the development of the state. It is determined that the formation of
this ecosystem requires the introduction of an effective and transparent system of anti"corruption
compliance at all levels of public administration: national, national and local. The draft development
strategy of Ukraine until 2030 is analyzed in order to identify the most important vectors of development.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Україна є державою, що активно розвивається не

лише в економічній сфері, а й у напрямі соціальних інсти�

тутів. Відповідно до проєкту стратегії розвитку України

до 2030 року [2], підготовленого та внесеного групою

депутатів на розгляд Верховної Ради України, визначе�

но проєкти основних напрямів переходу України до но�

вітнього стану існування держави. Одним із запропоно�

ваних векторів сталого розвитку країни є вектор забез�

печення безпеки держави, бізнесу й громадян, захище�

ності інвестицій та приватної власності, забезпечення

миру й захисту кордонів, чесного та неупередженого

правосуддя, невідкладного проведення очищення вла�

ди на всіх рівнях і впровадження ефективних механізмів

протидії корупції.

Відповідно до Національної економічної стратегії на

період до 2030 року [3] значну увагу приділено захо�

дам, спрямованим на подолання корупції. Стратегія ви�

значає такі орієнтири, принципи й цінності в економічній

політиці: нетерпимість корупції (запобігання та проти�

дія будь�яким проявам корупції).

Заходи із запобігання та протидії корупції в Україні

є не лише покликанням сьогодення, а й вимогою сучас�

ної системи управління та реалізації амбітних планів

нашої держави на майбутнє.

Основою для побудови ефективної антикорупційної

екосистеми в суспільстві є комплекс антикорупційних

заходів, що повинен впроваджуватися на всіх рівнях

управління державою та має забезпечити викорінення

корупції як явища, а також бути інструментом для фор�

мування нового погляду пересічних громадян на

діяльність держави й державних органів.

Формування сталої антикорупційної екосистеми має

відбуватися на різних рівнях суспільного управління:

національному, загальнодержавному й локальному.

Досягнення мети формування антикорупційної екосис�

теми можливе виключно в разі впровадження ефектив�
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Key words: anti�corruption compliance, management of higher education institution, qualification, manager,

corruption, sustainable development, strategic planning.

Have been studied the concept of "anti"corruption compliance", as well as domestic and international
laws, regulations and standards governing measures to prevent corruption.

The main focus is on the study of anti"corruption measures at the level of higher education institutions,
which are the main providers of public services in the field of education. Are analyzed the qualification
requirements and professional skills that a head of a higher education institution must possess in order
to implement a transparent and effective anti"corruption system. Is summarized the list of managerial
responsibilities that need to be developed to implement an effective anti"corruption program in
accordance with the law and the requirements of anti"corruption legislation.

It is studied that the formation of anti"corruption compliance in higher education institutions is initiated
and managed by the head, who should regulate the management of anti"corruption measures by:
developing anti"corruption policy, increasing the competence of employees and strengthening their
responsibility for performing or failing to perform their duties. Аlso the creation of a service for the
regulation of anti"corruption norms within the institution of higher education.

Have been identified the main shortcomings in the qualification requirements and current legislation in
the field of corruption. Are proposed ways to eliminate and regulate them by increasing the requirements
for professional competencies of heads of higher education institutions and amending the legal framework
for the sustainable development of higher education institutions and the country as a whole.

ної й прозорої системи антикорупційного комплаєнсу

на кожному суб'єкті державного управління.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Статті чинного законодавства, якими регулюються

прояви корупції в Україні, а також способи боротьби й

впровадження ефективних і прозорих антикорупційних

систем на всіх рівнях управління вивчали такі українські

науковці: Чубенко А.Г., Лошицький М.В., Павлов Д.М.,

Бичкова С.С., Юнін О.С., Борець Т.О., Бортник С.М.

тощо. Питання регулювання корупції в закладах освіти

вивчали такі науковці: Мельченко В.І., Загірняк М.В., Ба�

бенко К.А. і Діденко Н.Г.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті — розкрити питання антикорупційного

комплаєнсу і необхідності його впровадження в роботу

закладів вищої освіти задля регулювання й подолання

корупційних проявів, а також збільшення відповідаль�

ності керівників закладів вищої освіти за ефективність і

прозорість антикорупційної системи.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Значну роль антикорупційної екосистеми відіграє

запровадження антикорупційного комплаєнсу на ло�

кальному рівні у сферах публічних послуг — освіта,

медицина, адміністративні послуги тощо. Це пов'язано

із залученням майже всіх верст населення держави до

функціонування інституту публічних послуг. І в разі,

якщо пересічний споживач стикається з проявом ко�

рупції під час отримання публічних послуг, то у нього

формується хибне уявлення про занурення всієї держа�

ви у тенета корупції.

У термінологічному словнику з питань запобігання

та протидії (відмиванню) доходів, одержаних злочин�

ним шляхом, фінансуванню тероризму, фінансуванню
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розповсюдження зброї масового знищення та корупції

наведено таке визначення комплаєнсу: "Комплаєнс

(англ. compliance) — необхідність знати, розуміти та

дотримуватися всіх вимог законодавства, нормативів,

положень і правил, внутрішніх політик, стандартів та

кодексів" [5].

Заклади вищої освіти державної форми власності

(далі — ЗВО), як одні з основних надавачів публічних

послуг у галузі освіти, потребують впровадження систе�

ми менеджменту, що базується на розумінні необхідності

дотримання всіх вимог законодавства, зокрема антико�

рупційного. Така система менеджменту формується за

допомогою прийняття керівництвом ЗВО стандартів і

зобов'язань зі встановлення й дотримання культури

цілісності, прозорості, відкритості, відповідності стандар�

там, а також невідворотності відповідальності за пору�

шення закону. Стратегія в галузі протидії корупції й сис�

тема менеджменту, що її підтримує, дає змогу ЗВО уник�

нути або мінімізувати втрати, збитки й ризики від залу�

чення працівників ЗВО в корупційну діяльність, а також

підсилити довіру до ЗВО та поліпшити їх репутацію.

Посібник для програми з підготовки осіб, відпові�

дальних за реалізацію антикорупційної програми [6], до�

водить ідею, що компанія, яка не виконує певні вимоги,

не відповідає визначеним стандартам наражається під

час ведення власного бізнесу на ризики, які необхідно

оцінити, та в разі потреби — розробити й застосувати

заходи щодо їх мінімізації. Така діяльність визначаєть�

ся терміном "управління ризиками".

Водночас у публічній сфері повинні впроваджува�

тися стандарти, зобов'язання, культура й заходи, що на�

правлені на управління корупційними ризиками, які є

базисом антикорупційного комплаєнсу в галузі публіч�

них послуг.

Антикорупційний комплаєнс — це не лише антико�

рупційні нормативні акти ЗВО, але й заходи щодо пла�

нування їх впровадження, організації та виконання всіма

учасниками освітнього процесу, а також стала система

контролю за їх виконанням.

У міжнародному стандарті ISO 37001:2016 Система

управління заходами боротьби з корупцією. Вимоги із

рекомендаціями для використання [7] увагу зосереджено

на тому, що основна й провідна роль у становленні анти�

корупційного комплаєнсу в будь�якій організації належить

її керівнику. Становлення антикорупційного комплаєнсу в

ЗВО відбувається саме за ініціативою й управлінням кері�

вника ЗВО (ректора, директора, президента тощо).

Керівник ЗВО повинен демонструвати лідерство та

зобов'язання стосовно системи управління заходами

боротьби з корупцією за допомогою: розробки, підтри�

мання й перегляду антикорупційної політики ЗВО; ви�

значення компетенцій працівників, посадових функції та

сфери відповідальності (рівень повноважень має бути

адекватним і вільним від фактичних або потенційних

конфліктів інтересів); створення служби із забезпечен�

ня дотримання антикорупційних норм; створення й

підтримання процесу ухвалення рішень та/або набору

контрольних процедур за діяльністю ЗВО з можливими

проявами корупційних ризиків. Керівництво ЗВО має

періодично переглядати ці процеси, здійснювати конт�

роль за дотриманням всіх антикорупційних застережень

і заборон, а також організовувати заходи зі становлен�

ня антикорупційного комплаєнсу і його популяризації

серед внутрішніх та зовнішніх стейкхолдерів.

Запровадження антикорупційного комплаєнсу — це

відповідна до вимог стандартів діяльність та відпові�

дальна робота з юридичної й моральної точок зору ке�

рівника в процесі роботи над формуванням стратегії

розвитку ЗВО.

Позитивний результат від впровадження й реалізації

антикорупційного комплаєнсу в ЗВО можливий лише

тоді, коли компетенція керівника має під собою підгрун�

тя, що складається з професійної компетентності, мо�

рально�етичних цінностей, особистих лідерських рис і

ділових якостей, знань сучасних методів керівництва,

досвіду управління, а також усвідомлення необхідності

корпоративних трансформацій відповідно до стану внут�

рішнього й вимог зовнішнього середовища. Керівник

ЗВО має розвивати ідею, що впровадження антикоруп�

ційної політики й застосування процедур антикорупцій�

ного комплаєнсу є запорукою збереження та подаль�

шого розвитку ЗВО в умовах посилення конкуренції на

ринку освітніх послуг, підвищення впливу положень кон�

цепції сталого розвитку та інтеграції України в євро�

пейський простір.

Як зазначається в Посібнику для програми з підго�

товки осіб, відповідальних за реалізацію антикорупцій�

ної програми "Антикорупційний комплаєнс": "Власни�

ки (акціонери) компанії, її правління або виконавчий

директор, інші вищі органи управління повинні чітко та

однозначно засвідчити свою відданість принципам ан�

тикорупційної політики. Одночасно правління (виконав�

чий директор) несуть повну відповідальність за впровад�

ження антикорупційної програми та дотримання її прин�

ципів. Вище керівництво повинно послідовно дотриму�

ватися проголошених принципів. Винятки, як би логіч�

но вони не пояснювалися, руйнують систему антикоруп�

ційного комплаєнсу, демотивують працівників, на�

томість, мотивують потенційних порушників" [6].

Антимонопольне управління Великої Британії заяв�

ляє, що: "Вище керівництво має продемонструвати зро�

зумілу і недвозначну прихильність дотриманню законо�

давства. Без такої зацікавленості успіх будь�яких заходів

щодо дотримання законодавства є малоймовірним" [8].

Управлінські рішення є загальним результатом сві�

домого вибору керівником способу, порядку й послідов�

ності дій, що направлені на вирішення поставлених зав�

дань або проблем управління. Від компететності керів�

ника, його набутих "hard" та "soft skills" залежить якість

прийняття управлінських рішень під час стратегічного

планування діяльності ЗВО.

Українські науковці Андрушків Б.М. і Кузьмін О.Е. від�

значають такі фактори, які впливають на процес прий�

няття управлінських рішень:

— поведінка менеджера (звички, психологія, лояль�

ність тощо);

— можливість застосування сучасних технічних за�

собів;

— наявність ефективних комунікацій;

— відповідність структури управління цілям та місії

організації [9].

На нашу ж думку, основним фактором, що впливає

на процес прийняття рішень керівником ЗВО є його ком�

петентність і кваліфікація.
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У статті 42 Закону України "Про вищу освіту" за�

значено, що керівником ЗВО може бути особа, яка

вільно володіє державною мовою, має вчене звання та

науковий ступінь (для закладів вищої освіти мистецько�

го спрямування — вчене звання та науковий ступінь або

ступінь доктора мистецтва) і стаж роботи на посадах

науково�педагогічних працівників не менш як 10 років.

Кандидат на посаду керівника закладу державної чи ко�

мунальної форми власності має бути громадянином

України [1].

Проаналізувавши статтю 42 Закону України "Про

вищу освіту" щодо кваліфікації претендента на посаду

керівника ЗВО, можна зробити висновок, що вимоги до

претендента на посаду керівника ЗВО є звуженими й

такими, що не відповідають вимогам сьогодення та не

висувають до претендента на посаду керівника ЗВО ви�

мог щодо наявності управлінських навичок та спеціаль�

них знань і вмінь. Також хибним у зазначеній статті є

позбавлення засновника ЗВО права й можливості ви�

значити додаткові вимоги до кандидатів на посаду ке�

рівника ЗВО.

У наказі № 336 Міністерства праці та соціальної пол�

ітики України від 29 грудня 2004 року "Про затверджен�

ня Випуску 1 "Професії працівників, що є загальними

для всіх видів економічної діяльності"" Довідника ква�

ліфікаційних характеристик професій працівників (да�

лі — Кваліфікаційний довідник) зазначено, що: "Керів�

ником підприємства може бути особа, яка відповідає та�

ким кваліфікаційним вимогам: вища освіта другого рівня

за ступенем магістра за відповідною галуззю знань або

вища освіта другого рівня за ступенем магістра та після�

дипломна освіта за галуззю знань "Управління та адмі�

ністрування" або "Право". Стаж роботи на керівних по�

садах нижчого рівня — не менше ніж 5 років" [10].

Так, у разі застосування нормативного регулюван�

ня вимог до претендента на посаду керівника підприєм�

ства, відмінного від керівника ЗВО, кваліфікаційні ви�

моги зобов'язують здійснювати добір компетентностей

кваліфікованого керівника підприємства, який зможе

очолювати й здійснювати подальший розвиток і транс�

формацію підприємства.

У таблиці 1 детально наведено порівняння кваліфі�

каційних вимог, що висуваються до керівника підприємст�

ва згідно з Кваліфікаційним довідником, а також до ке�

рівника ЗВО відповідно до Закону України "Про вищу

освіту".

Окрім вищезазначених вимог, у пункті 8 загальних

положень Кваліфікаційного довідника зазначено, що:

"Поряд з роботами, що внесені до складу відповідного

розділу кваліфікаційних характеристик посад, усі ке�

рівники повинні: володіти знаннями з права економіки ад�

міністрування, фінансів, кадрового менеджменту та еко�

логії; аналізувати та узагальнювати інформацію, проду�

кувати нові ідеї, управлінські рішення, соціальні техно�

логії; розробляти планові та керівні матеріали, створю�

вати можливості для майбутнього розвитку, формуван�

ня інноваційної моделі розвитку; упроваджувати нор�

мативні та інструктивні матеріали, забезпечувати умо�

ви для вдосконалення організації розподілу праці, ви�

конання робіт та управління підрозділами; сприяти вста�

новленню ефективних виробничих (службових) взаємо�

відносин і зв'язків між працівниками; забезпечувати

додержання вимог посадових інструкцій; аналізувати

стан виконання планів, організації робіт, виконавської

майстерності працівників, задоволення вимог замов�

ників та технологічні, ринкові, фінансові досягнення чи

прорахунки; упроваджувати заходи щодо професійно�

го розвитку персоналу з метою досягнення високих еко�

номічних результатів; створювати необхідні умови для

успішного ведення робіт, виготовлення нових виробів

(надання нових послуг), поширення їх на товарні ринки

(ринки послуг), встановлення партнерських відносин з

постачальниками, споживачами та конкурентами; удос�

коналювати форми мотивації праці працівників відпові�

дно до їх професійних та ділових якостей, складності

та умов праці, результатів господарської діяльності

підприємств, установ, організацій; застосовувати світо�

вий досвід і передову вітчизняну практику організації

виробництва (робіт)" [10].

Такий перелік обов'язкових для всіх керівників

підприємств набір компетентностей свідчить про їх важ�

ливість для сталого розвитку підприємства і його гар�

монійного виходу на світові ринки.

Вивчивши перелік вимог, які висуваються до претен�

дентів на посаду керівника ЗВО, можна зробити висно�

вок, що Закон України "Про вищу освіту" [1], Постанова

Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2014 р. № 726

"Деякі питання реалізації статті 42 Закону України "Про

вищу освіту"" [4] не визначають детальних кваліфікац�

ійних характеристик до керівника ЗВО як управлінця в

галузі освіти та науки, окреслюють мінімальний перелік

кваліфікаційних вимог до претендентів, а також зали�

шають поза увагою необхідні для розвитку ЗВО компе�

тентності керівника.

Дослідження вимог типового контракту з керівни�

ком державного закладу вищої освіти, затвердженого

Постановою Кабінету Міністрів України від 5 грудня

2014 р. № 726, що визначають права та обов'язки щой�

но призначеного кандидата на посаду керівника ЗВО,

дає змогу зробити висновок, що співвідношення квалі�

фікаційних вимог до претендента й перелік обов'язків

керівника є не відповідним. Претендент на посаду може

бути особою, яка отримала вчене звання та науковий

ступінь, але не має досвіду управлінської роботи. На

нашу думку, більш ефективним управлінцем буде осо�

ба, що вже має позитивний досвід роботи, знання й на�

вички в галузі управління. Серед управлінських обо�

в'язків керівника ЗВО є: вжиття у межах своїх повнова�

жень заходів до запобігання проявам корупційних пра�

вопорушень та правопорушень, пов'язаних із корупцією

у закладі вищої освіти; затвердження антикорупційної

програми закладу вищої освіти відповідно до закону й

дотримання вимог антикорупційного законодавства [4].

Оскільки Міжнародний стандарт ISO 37001:2016 визна�

чає керівника ЗВО як лідера у становленні антикорупц�

ійного комплаєнсу, частиною якого є, зокрема, обов'яз�

ки керівника ЗВО за контрактом, можна констатувати,

що делегування повноважень щодо цього питання зас�

тупникам керівника ЗВО не є коректним і таким, що не

відповідає Міжнародному стандарту ISO 37001:2016. За

таких обставин, під час висування кваліфікаційних ви�

мок до керівника ЗВО повинно бути зазначено, що пре�

тендент на посаду повинен мати, окрім досвіду роботи

на керівних посадах, досвід впровадження антикоруп�
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ційного комплаєнсу та/або бути обізнаним в антикоруп�

ційному законодавстві, що посвідчується відповідним

документом.

ВИСНОВКИ
Для вирішення питання нормативного визначення

кваліфікаційних вимог ми пропонуємо визначити, що ке�

рівником ЗВО повинна бути особа, яка не тільки відпо�

відає визначеним Законом України "Про вищу освіту"

кваліфікаційним вимогам, а й відповідає вимогам, що

висуваються Кваліфікаційним довідником.

Так, необхідно звернути увагу, що для становлення

антикорупційного комплаєнсу керівник ЗВО повинен

бути обізнаний у напрямі антикорупційного законодав�

ства, оскільки керівник ЗВО, з однієї сторони, є осо�

бою, яка для цілей Закону України "Про запобігання ко�

рупції" прирівнюється до осіб, уповноважених на вико�

нання функцій держави або місцевого самоврядування

та на яку розповсюджуються вимоги зазначеного зако�

ну, а з іншої сторони, особою, професійним обов'язком

якої є впровадження системи антикорупційного комп�

лаєнсу в ЗВО.

Саме типова форма контракту з керівником ЗВО [4]

встановлює вимогу до керівника щодо зобов'язання

"вживати у межах своїх повноважень заходів для запо�

бігання проявам корупційних правопорушень і право�

порушень, пов'язаних із корупцією у закладі вищої осві�

ти, затверджувати антикорупційну програму закладу

вищої освіти відповідно до закону й дотримуватися ви�

мог антикорупційного законодавства".

Можна зробити висновок, що необхідною умовою

функціонування антикорупційного комплаєнсту в галузі на�

дання публічних послуг в освіті є підвищення вимог до про�

фесійних компетентностей керівника ЗВО, зокрема, спе�

цифічних знань і навичок з питань запобігання корупції.

Визначеної мети можна досягти за допомогою вне�

сення змін до низки нормативно�правових актів, а саме:

1. Внести зміни до абзацу 2 частини другої статті 26

Закону України "Про освіту" та викласти в такій редакції:

"Додаткові кваліфікаційні вимоги до керівника та

порядок його обрання (призначення) визначаються

спеціальними законами, довідником кваліфікаційних

характеристик професій працівників та установчими

документами закладу освіти".

Таблиця 1. Кваліфікаційні вимоги

Кваліфікаційні вимоги Нормативно-
правовий акт 

Керівник 
підприємства 

Керівник 
ЗВО 

Громадянство України  * 
Вільне володіння українською мовою  * 
Науковий ступінь  * 
Вчене звання  * 
Стаж роботи на посадах науково-педагогічних 
працівників 

Стаття 42 Закону 
України «Про 
вищу освіту» 

 * 

Стаж роботи на керівних посадах нижчого рівня – 
не менше ніж 5 років 

*  

Вища освіта другого рівня за ступенем магістра у 
відповідній галузі знань або вища освіта другого 
рівня за ступенем магістра та післядипломна освіта 
у галузі знань «Управління та адміністрування» або 
«Право» 

*  

Повинен знати:   
Закони, постанови, розпорядження, укази, рішення, 
нормативно-правові акти органів державної влади і 
місцевого самоврядування, які регулюють 
діяльність підприємства 

*  

Профіль, спеціалізацію й особливості структури 
підприємства; податкове та екологічне 
законодавство 

*  

Перспективи, вітчизняні й світові тенденції 
технологічного, технічного, економічного, 
соціального розвитку галузі й підприємства 

*  

Можливості використання виробничих 
потужностей, процесів, їх реструктуризації або 
заміни 

*  

Кадрові ресурси підприємства, порядок 
розроблення й затвердження бізнес-планів, програм 
виробничо-господарської діяльності 

*  

Ринкові методи господарювання й  управління *  
Кон’юнктура ринку *  
Порядок укладення і виконання господарських, 
фінансових договорів, галузевих тарифних угод, 
колективних договорів і регулювання соціально-
трудових відносин 

*  

Вітчизняні й зарубіжні досягнення науки та 
технологій у відповідній галузі виробництва, досвід 
завоювання позицій на світових і регіональних 
ринках продукції 

*  

Основи економіки, менеджменту, маркетингу, 
організації виробництва, праці й управління 

*  

Етика ділового спілкування й ведення переговорів *  
Трудове законодавство 

Кваліфікацій- 
ний довідник 

*  
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2. Внести зміни до частини першої статті 42 Закону

України "Про вищу освіту", доповнивши таким абзацом:

"Кваліфікаційні вимоги до керівника закладу вищої

освіти також визначаються Довідником кваліфікаційних

характеристик професій працівників".

Необхідно внести зміни до наказу № 336 від 29 груд�

ня 2004 р. Міністерства праці та соціальної політики

України "Про затвердження Випуску 1 "Професії пра�

цівників, що є загальними для всіх видів економічної

діяльності"" Довідника кваліфікаційних характеристик

професій працівників, додавши абзац такого змісту до

розділу "Кваліфікаційні характеристики. Керівники":

"Керівник підприємства, установи або організації

повинен знати антикорупційне законодавство й забез�

печувати становлення антикорупційних заборон і попе�

реджень на підприємстві, в установі або організації".

Також потребує детального розроблення розділ

кваліфікаційних характеристик керівників та/або ке�

рівників закладу вищої освіти державної форми влас�

ності з метою розширення кваліфікаційних вимог до

знань і навичок керівників ЗВО, які відповідають за про�

тидію корупції й формування іміджу закладів освіти.
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