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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На початку ХХІ століття відбувається перехід бага$

тьох країн світу від індустріального до постіндустріаль$

ного суспільства. За цих умов розвиток "освіти впро$

довж життя" постає вирішальним фактором функціо$

нальної підготовки людини до життєдіяльності в

суспільстві "знань", формування здатності чітко та ква$

ліфіковано виконувати професійні функції протягом

життя, розвитку функціональної грамотності як сучас$

ного показника якісної освіти [1]. Водночас національ$

на освіта перебуває на складному етапі свого стратегіч$

ного розвитку.

Стан системи освіти в Україні характеризується як

кризовий з усіх аспектів: ресурсний, технічний, кадро$

вий, організаційний, структурний, інтелектуальний, мо$

рально$ціннісний та духовний. У системі освіти актуалі$

зуються питання розвитку системи знань і умінь, які за$

безпечують здатність запобігати виникненню корупцій$

них діянь, протидіяти проявам корупції і усувати на$

слідки правопорушень, пов'язаних з корупцією.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Вивченню комплексу проблем, пов'язаних із розвит$

ком освіти в Україні, активно сприяла наукова та нау$

ково$практична діяльність Б. Андрушкіна, Д. Богині,

Б. Будзана, М. Білінської, В. Буреги, Д. Гвішіаші, О. Іва$

ницької, В. Лугового, С. Ушацького, С. Чукут.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є обгрунтування основних стратегіч$

них напрямів реформування освіти щодо запобігання та

протидії корупції у цій сфері.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Вирішення проблем подолання кризових явищ у

системі вищої освіті постає не тільки як виклик для нау$

ковців, а й урядовців майже всіх країн світу. Провідні

міжнародні організації, зокрема ЮНЕСКО, Міжнарод$

ний валютний фонд, Міжнародний банк реконструкції і

розвитку, Світовий банк проводять аналіз кризи вищої
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освіти, в результаті якого констатують, що освітня га$

лузь перебуває у кризовому стані по всьому світові.

Характерними ознаками кризи стають: певне відставан$

ня наукових розробок вищої школи від потреб і запитів

життя; доволі повільна переорієнтація на підготовку

нових, дефіцитних для ринку праці фахівців; зниження

якості навчального процесу; різке падіння рівня знань

випускників; зростання нерівності шансів на вступ до

вищих навчальних закладів й успішного завершення

навчання для населення різних соціальних верств; зро$

стаюча нездатність вищої школи адекватно реагувати

на виклики часу; скорочення державного фінансуван$

ня; недосконалість системи управління вищою школою;

незначна диверсифікація форм і типів вищих навчаль$

них закладів та інші.

Загальні причини кризи вищої освіти доповнюють$

ся низкою специфічних причин, які є притаманними ок$

ремим державам.

У пострадянських інститутах українського суспіль$

ства такими причинами стає корупція в сфері вищої ос$

віти. Вирішення проблем, що пов'язані з проявами ко$

рупції, можливо через розвиток системи знань і умінь,

які забезпечують здатність запобігати виникненню ко$

рупційних діянь і усувати наслідки правопорушень, по$

в'язаних з корупцією.

Причини виникнення корупції у сфері освіти умов$

но можуть бути об'єднані у три групи: 1) об'єктивні при$

чини, до яких належать низький рівень заробітної пла$

ти освітян, обмежена кількість місць на бюджетну фор$

му навчання насамперед за престижними спеціальнос$

тями або в рейтингових вищих навчальних закладах, не$

досконалість законодавства, спрямованого на запобі$

гання та протидію корупції; 2) суб'єктивні причини, а

саме: розчарування й апатія з боку викладачів до на$

вчального процесу, який є ускладненим відповідно до

вимог Болонської системи і не приносить достатніх ма$

теріальних винагород; відсутність пошани до викладаць$

кої роботи з боку студентів; замовчування студентами

випадків давання і вимагання грошової чи іншої мате$

ріальної винагороди; 3) об'єктивно$суб'єктивні причини,

зокрема: відпрацьовування особою витрат у зв'язку із

влаштуванням на викладацьку роботу, недостатні пра$

вові та соціальні гарантії захисту освітян.

Виклики, які спричиняє корупція, не є унікальними

для України. Корупція як явище, має місце не тільки в

Україні, а й в усіх країнах, навіть із міцними демократі$

ями та розвинутою економікою. Відмінність — лише у

масштабах та наслідках.

Корупція у будь$якій сфері життя суспільства — асо$

ціальне, аморальне та протиправне явище. В той же час,

відповідно до опитувань, більше половини населення

України (51,1 % опитаних) ставиться до корупції як до

ринкового механізму для вирішення власних проблем, не

вбачаючи в цьому нічого поганого, більше 60 % — бере

активну участь в корупційних діях, і лише близько 36 %

населення України готові протидіяти корупції. Цей досвід

формує толерантне ставлення громадян до корупції.

"Лідерами" за корупційними діями є медичні та навчальні

заклади. Найбільш болісні наслідки має корупція в освіті,

тому що має довгостроковий вплив на систему та ство$

рює підгрунтя для подальшого укорінення корупції в

суспільстві, негативно впливає на рівень якості освіти [2].

У країнах Європейського Союзу та США корупц$

ійними діями в освітній галузі вважаються не тільки ха$

барництво, але й фальсифікація, шахрайство, спотво$

рення інформації, різноманітні порушення професій$

ної етики, порушення контрактних умов, невмотивовані

витрати, а також непотизм. Українське законодавство,

зокрема чинний Закон України "Про засади запобіган$

ня і протидії корупції" № 3206$17 від 12.08.2012 р,

містить досить широке визначення поняття корупції та

корупційних дій, що значно скорочує можливості при$

тягнення до відповідальності посадових осіб, вищезаз$

начені дії яких можна було б кваліфікувати саме як ко$

рупційні [3].

Більш того, одними з пріоритетних напрямів бороть$

би з корупцією в країнах ЄС та США є плагіат. Яскра$

вим прикладом такої боротьби став корупційний скан$

дал на Правничому факультеті Західно$чеського універ$

ситету м. Плзень. Масштаби розголосу корупційних дій

професорсько$викладацького складу та високопоса$

довців в системі освіти серед європейської спільноти

мають істотний вплив на моральну пересторогу для но$

вих корупційних дій.

В Україні протягом останніх років також були пре$

цеденти викриття корупційних дій викладачів. Водночас

наслідки цих викриттів не набули широкого висвітлен$

ня у вітчизняних засобах масової інформації, таким чи$

ном виховний ефект було знівельовано. Безперечно

показовим є й те, що тільки третина молодих людей

оцінює корупцію в сфері освіти як злочин. 33,5 % сприй$

мають корупційні дії як можливість вирішити власні про$

блеми, а близько 20 % вважають прояви корупції нор$

мою сучасного суспільного життя. Всеукраїнське ре$

презентативне опитування студентів, проведене фондом

"Демократичні ініціативи" спільно з Ukrainian Sociology

Service за результатами 2011 року, засвідчило, що 33,2

% опитуваних безпосередньо стикались з корупцією у

вищому навчальному закладі, 29,1 % чули про неї від

тих, хто відчув її на собі, і тільки 37,7 % не мають тако$

го досвіду [4].

Слід наголосити, що запровадження з 2008 року

механізму зовнішнього незалежного оцінювання, що

стало обов'язковим при вступі до ВНЗ для всіх абі$

турієнтів з 2009 року, значно знизило рівень хабарницт$

ва саме при вступі. На жаль, корупційні дії було перене$

сено безпосередньо на навчальний процес: сьогодні у

ВНЗ з корупцією стикались 74,6 % респондентів, при

захисті дипломних робіт — 23,3 %, з метою запобіган$

ня відрахуванню з ВНЗ — 22,9 %, при вирішенні питань

про відтермінування сесії, дострокової її здачі, отри$

манні дозволу на перескладання предмету — 11,5 %

опитаних. Загрозливою є тенденція щодо зростання

кількості студентів, що стикались з корупційними діями

з боку викладачів або адміністрації ВНЗ відповідно до

року навчання. Особливо вражаючим є той факт, що

найбільш розповсюдженою корупція є саме на факуль$

тетах, де навчають майбутніх фахівців з права (66,3 %

майбутніх юристів брали участь у корупційних практи$

ках) [5]. Враховуючи значні масштаби поширення ко$

рупції у правоохоронних органах та органах судової

влади в Україні, можемо констатувати, що на сьо$

годнішній день перспективи знизити рівень корупції у

цій сфері вкрай малі.
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Можна стверджувати про невідкладну необхідність

прийняття рішучих системних дій як державними вищи$

ми навчальними закладами, так і Міністерством освіти у

напрямку створення особливої атмосфери неприйнят$

тя корупції, атмосфери відкидання самої суті проявів

такого явища в освітній сфері. Єдиним, найбільш ваго$

мим внеском у боротьбі з корупцією є відкриття теле$

фонних ліній довіри, які мають на меті оперативно реа$

гувати на прояви хабарництва.

Швидка інформатизація суспільства робить можли$

вим активне громадське обговорення (зокрема, в соці$

альних мережах) як окремих випадків хабарництва та

використання службового положення з корисливою

метою, так і поширення оцінок загального рівня корупції

у тих чи інших навчальних закладах. В свою чергу, це

має деструктивний вплив на формування морально$

ціннісних засад молоді, формуючи неправильне уявлен$

ня щодо сутності корупції та толерантного ставлення до

неї як до різновиду не правової соціальної практики.

Запобігання та протидія корупції як напрям страте$

гічного розвитку національної освіти можуть бути за$

безпечені через розвиток адміністративно$правового

механізму у сфері освіти як цілісної системи правових

засобів, що характеризується єдністю взаємозумовле$

них та взаємозалежних елементів.

До органічних складників адміністративно$правово$

го механізму запобігання та протидії корупційним діян$

ням у сфері освіти зараховано: 1) адміністративно$пра$

вові норми, спрямовані на запобігання та протидію ко$

рупції; 2) адміністративно$правові відносини, що вини$

кають у процесі антикорупційної діяльності; 3) реаліза$

цію норм адміністративного права щодо запобігання та

протидії корупції. До функціональних складових частин

механізму адміністративно$правового регулювання на$

лежать: 1) акти застосування адміністративно$правових

норм; 2) правова культура і правова свідомість науко$

во$педагогічних працівників; 3) законність у діяльності

науково$педагогічних колективів та їхніх членів.

Потребує розмежування суб'єктів запобігання та про$

тидії корупції залежно від їх функціонального призначен$

ня на підставі ст. 5 Закону України "Про засади запобі$

гання і протидії корупції" на: 1) суб'єкти, відповідальні за

формування, розробку, реалізацію та координацію ан$

тикорупційної політики держави (Президент України,

Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, орга$

ни державної влади, органи прокуратури України, спец$

іально уповноважений орган (особа) з питань антикоруп$

ційної політики); 2) суб'єкти, які здійснюють безпосе$

реднє виявлення, припинення і розслідування корупцій$

них правопорушень (спеціальні підрозділи по боротьбі з

організованою злочинністю Міністерства внутрішніх

справ України, податкової міліції, по боротьбі з коруп$

цією та організованою злочинністю Служби безпеки Ук$

раїни, Військової служби правопорядку у Збройних си$

лах України); 3) суб'єкти, які беруть участь у запобіганні,

виявленні та у здійсненні заходів щодо припинення ко$

рупційних правопорушень (уповноважені підрозділи

органів державної влади, місцеві органи виконавчої вла$

ди, органи місцевого самоврядування, підприємства, ус$

танови, організації незалежно від підпорядкованості та

форми власності, їхні посадові та службові особи, а та$

кож громадяни, об'єднання громадян за їх згодою).

Наразі об'єктом корупційних адміністративних про$

ступків з боку науково$педагогічних працівників висту$

пає встановлений порядок здійснення особами обо$

в'язків у сфері гарантування та реалізації права грома$

дян на освіту. Однією з поширених ознак об'єктивної

сторони корупційних адміністративних проступків є оз$

нака "іншої особи", тобто особи, яка в тій чи іншій формі

бере участь у відносинах з правопорушником. Серед

таких "інших" виділено: зацікавлених — особа, для якої

прийнято неправомірну вигоду (ст. 172$2 КУпАП); посе$

редників, які сприяють у вчиненні корупційного проступ$

ку: третіх осіб, які здійснюють підприємницьку чи іншу

оплачувану діяльність в інтересах правопорушника (ст.

172$4 КУпАП) [6].

Складність визначення суб'єкта корупційних діянь

у сфері освіти викликана такими чинниками: перший —

Закон України "Про засади запобігання і протидії ко$

рупції" прямо не називає науково$педагогічних праців$

ників суб'єктами корупційних правопорушень; другий —

згідно з чинним законодавством вказана категорія осіб

не є державними службовцями; третій — аналіз судо$

вих рішень про притягнення осіб до адміністративної

відповідальності за корупційні правопорушення свідчить

про відсутність серед суддів єдиного підходу у тлума$

ченні деяких суб'єктів відповідальності за корупційні

діяння. Під час вирішення цих питань встановлено:

а) до посадових осіб юридичних осіб публічного

права, які не зазначені в п. 1 ч. 1 ст. 4 Закону, але одер$

жують заробітну плату за рахунок державного чи місце$

вого бюджету (п.п. "а" п. 2 ч. 1 ст. 4 Закону України "Про

засади запобігання і протидії корупції") належать лише

керівники ВНЗ та їхні заступники, завідувачі кафедр,

декани, заступники деканів, оскільки такі особи

здійснюють організаційно$розпорядчі функції; інші на$

уково$педагогічні працівники, які безпосередньо про$

водять викладацьку діяльність, не є посадовими особа$

ми, а отже, вони не належать до суб'єктів відповідаль$

ності, що зазначені у п.п. "а" п. 2 ч. 1 ст. 4 Закону Украї$

ни "Про засади запобігання і протидії корупції", хоча

одержують заробітну плату з державного бюджету;

б) до осіб, які не є державними службовцями, поса$

довими особами місцевого самоврядування, але нада$

ють публічні послуги (п.п. "б" п. 2 ч. 1 ст. 4 Закону Ук$

раїни "Про засади запобігання і протидії корупції") на$

лежать працівники державних та комунальних закладів

освіти, оскільки освітні послуги є видом публічних по$

слуг;

в) до осіб, які постійно або тимчасово обіймають

посади, пов'язані з виконанням організаційно$розпо$

рядчих чи адміністративно$господарських обов'язків у

юридичних особах приватного права незалежно від

організаційно$правової форми (п. 3 ч. 1 ст. 4 Закону

України "Про засади запобігання і протидії корупції"),

як суб'єктів відповідальності за корупційні діяння нале$

жать такі науково$педагогічні працівники приватних на$

вчальних закладів, як керівники ВНЗ (директор, завіду$

вач, начальник, ректор тощо), заступники керівника ВНЗ

(перший проректор, проректор, перший віце$президент,

віце$президент), діяльність яких безпосередньо пов'я$

зана з навчально$виховним або науковим процесом,

завідувач кафедри, декан, заступник декана, оскільки

перелічені особи виконують функції щодо здійснення
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керівництва трудовим колективом ВНЗ чи його струк$

турним підрозділом.

На сьогоднішній день в Україні існує нагальна по$

треба застосування антикорупційних заходів на різних

рівнях, оскільки суб'єктами корупційних відносин в

країні є абсолютна більшість населення. Відповідно до

чинного законодавства, зокрема, Закону України "Про

засади запобігання і протидії корупції" та Закону Укра$

їни "Про внесення змін до деяких законодавчих актів

України щодо відповідальності за корупційні правопо$

рушення", що набрав чинності 1 липня 2011 року [7],

критично важливо застосовувати антикорупційні захо$

ди на політичному, правовому, інституційному, управл$

інському, економічному та освітньому рівнях одночас$

но.

Для антикорупційної практики в освітній галузі ак$

туальним є застосування європейського досвіду. Зок$

рема ефективним має стати наступний механізм дії: нор$

мативно$правове забезпечення процесу освіти — підви$

щення професійного рівня керівництва та інституційно$

го забезпечення управління — прискіплива увага зі сто$

рони суспільства, забезпечення вільного доступу до

інформації, що стосується розподілу і використання

фінансових та інших матеріальних ресурсів, що отри$

муються навчальними закладами, незалежно від їх фор$

ми власності. Запровадження широкого оприлюднен$

ня щорічних звітів з фінансової діяльності навчальних

закладів на офіційних сайтах.

Важливим чинником у створенні дієвого механізму

боротьби з корупцією в освітній сфері є щорічні звіти

Міністерства юстиції України, які мають бути максималь$

но конкретними, мати широку інформаційну підтримку

в засобах масової інформації.

Багатоманітність позицій, висловлених у літературі

щодо визначення організаційно$правових аспектів про$

тидії корупційним діянням у сфері освіти і відсутності

самого механізму протидії їм, свідчить про складність

цього явища й потребує всебічного його вивчення.

ВИСНОВКИ
У даній статті увагу зосереджено на двох аспектах:

по$перше, на поглибленні доктринального розуміння

корупційного діяння у сфері освіти, заходів щодо його

запобігання та протидії, дослідженні передумов виник$

нення у сфері освіти і чинників, які сприяють розвитку

антикорупційної діяльності держави; по$друге, на чітко$

му організаційному й управлінському осмисленню не$

обхідності визначення механізму запобігання та про$

тидії корупційним діянням у сфері освіти, на формуванні

системи практичних заходів щодо боротьби із цим не$

гативним явищем.

Таким чином, можна говорити про існування основ$

них стратегічних напрямів виведення вищої освіти з пер$

манентного кризового стану, зокрема визначення орга$

нізаційно$правових аспектів протидії корупційним діян$

ням у сфері освіти.

Література:

1. Любчук О.К. Вплив державного управління на

функціонування регіонального освітнього простору: від

традиційного до інноваційного / О.К. Любчук // Ме$

неджер. — 2010. — № 2 (52). — С. 30—35.

2. Заброда Д.Г. Державна антикорупційна політика

в Україні: теорія, правова основа, інституціалізація

[Текст]: монографія / Д. Г.Заброда; Дніпропетр. держ.

ун$т внутр. справ. — Сімф.: Крим навчпеддержвидав,

2013. — 367 с.

3. Закон України "Про засади запобігання і протидії

корупції" від 07.04.2011 № 3206$VI [Електронний ре$

сурс]. — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/

laws/show/3206$17

4. Боротьба з корупцією: елементи системи дер$

жавної непідкупності [Текст] / Джемі Поуп; [пер. з англ.

Ю. Ведмідь]; Всеукр. молодіж. орг."Молодь проти ко$

рупції". — Рівне: Планета$друк, 2011. — 488 с.

5. "Розвиток механізмів залучення громадськості

до заходів протидії коруп$ції в Україні". Аналітична за$

писка / Веб$сайт Національного інституту стратегічних

досліджень при Президентові України: громадянське

суспільство [Електронний ресурс]. — Режим доступу:

http://www.niss.gov.ua/articles/266/

6. Кримінальний кодекс України: (Прийнято Верхов$

ною Радою України 5 квітня 2001 року № 2341$III) //

Відомості Верховної Ради України. — 2001. — № 25

від 29.06.2001. — ст. 131) [Електронний ресурс]. — Ре$

жим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/

2341$14

7. Закон України "Про внесення змін до деяких за$

конодавчих актів України щодо відповідальності за ко$

рупційні правопорушення" від 07.04.2011 № 3207$VI

[Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://

zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3207$17

References:

1. Lyubchuk, O. (2010), "Impact of Public Administ$

ration on functioning of regional educational sphere: from

traditional to innovative approaches", Manager, vol. 2 (52),

pp. 30—35.

2. Zabroda, D.V. (2013), State anticorruption policy

in Ukraine: theory, legislatives, institutionalization,

[Monography], Dnipropetr. state univ. of home affairs,

Simpheropol', p. 367.

3. The Law of Ukraine (2011), "About basis for pre$

venting and combating corruption", # 3206$VI, available

at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3206$17

(Accessed 4 September 2014).

4. Poup, J. (2011), "Combating corruption: elements

of a system of public incorruptibility", Ukrainian youth

organization "Youth against corruption", Rivne. — p. 488.

5. Analytical review (2011), "Development of mecha$

nisms of public inclusion to anticorruption activity in

Ukraine", National Institute of Strategic Research under

the President of Ukraine: civil society, available at: http:/

/www.niss.gov.ua//articles/266/ (Accessed 14

September 2014).

6. Criminal Code of Ukraine (2001), Vidomosti

Verhovnoyi Rady Ukrainy, # 25, 29.06.2001. — art. 131,

available at: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/

2341$14 (Accessed 20 September 2014).

7. The Law of Ukraine (2011), "About changes to Laws

of Ukraine in responsibility for corruption offense", #3207$

VI, 07.04.2011, available at: http://zakon3.rada.gov.ua/

laws/show/3207$17 (Accessed 4 September 2014).

Стаття надійшла до редакції 26.12.2014 р.


