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Ризик 1. 

Ризик 2.
 

Ризик 3.
 

Неправомірний вплив третіх осіб на адміністрацію закладу освіти

Неправомірний вплив адміністрації закладу освіти на роботу
приймальної комісії

Неправомірний вплив на роботу приймальної комісії при
переведенні вступників на вакантні місця державного замовлення

КОРУПЦІЙНІ РИЗИКИ ПРИ ОРГАНІЗАЦІЇ
ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ
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ЗАХОДИ ВПЛИВУ НА КОРУПЦІЙНІ РИЗИКИ
ПРИ ОРГАНІЗАЦІЇ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ

Розмежування повноважень

Перевірка потенційних
кандидатів до складу комісій

Залучення до здійснення
моніторингу діяльності комісій

Надати
можливість
ознайомитися
із документами
вступників

Візування уповноваженим
наказу керівника закладу
освіти про зарахування або
переведення на навчання

Оприлюднення
на вебсайті
закладу освіти
списків
абітурієнтів

Забезпечення громадського
контролю за роботою
приймальної комісії

Включення до складу комісії
представників органів
студентського самоврядування

Вжиття заходів реагування, у
разі виявлення порушень
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КОРУПЦІЙНІ РИЗИКИ ПРИ ПРОВЕДЕННІ
ВНУТРІШНІХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

Фальсифікація результатів оцінювання знань та вмінь
абітурієнтів під час творчих конкурсів, здачі спортивних
нормативів та фахових іспитів 

Фальсифікація результатів оцінювання знань та вмінь
абітурієнтів за результатами розгляду мотиваційних листів 

Написання мотиваційних листів співробітниками, членами
комісій закладів освіти замість абітурієнтів
  
Неправомірне спонукання абітурієнтів до "придбання послуг"
приватних центрів із написання мотиваційних листів 
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Ризик 3
. 
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КОРУПЦІЙНІ РИЗИКИ ПРИ ПРОВЕДЕННІ
ВНУТРІШНІХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

Порушення принципів академічної доброчесності та використання
абітурієнтами чужих мотиваційних листів (плагіат, компіляція) 

Штучність процесу проведення вступної співбесіди у закладах
фахової передвищої освіти, з метою збільшення контингенту
здобувачів освіти

Фальсифікація результатів закінчення підготовчих курсів закладу
вищої освіти з метою отримання неправомірної вигоди

Ризик 5.
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Ризик 7.
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ЗАХОДИ ВПЛИВУ НА КОРУПЦІЙНІ РИЗИКИ:
ПРОЗОРІСТЬ ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНИХ
ВИПРОБУВАНЬ

Розробка прозорих і зрозумілих
критеріїв оцінювання

Забезпечення громадського
контролю за роботою комісії

Зовнішній контроль результатів
вступних випробувань

Включення до складу
комісії представників
органів студентського
самоврядування

Візування
уповноваженим порядку
проведення, вимог та
критеріїв оцінювання

Візування уповноваженим
відповідних наказів керівника
закладу освіти

Проведення інструктажу із
доброчесності з членами комісії 

Вжиття заходів реагування при
виявлених порушень



ЗАХОДИ ВПЛИВУ НА КОРУПЦІЙНІ
РИЗИКИ: ТВОРЧІ КОНКУРСИ, ВНУТРІШНІ
ЕКЗАМЕНИ

Оприлюднення
на офіційному
вебсайті закладу
освіти творчих
робіт вступників

Перевірка
письмових робіт
(творчих конкурсів)
на плагіат
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ЗАХОДИ ВПЛИВУ НА КОРУПЦІЙНІ РИЗИКИ:
СПОРТИВНІ НОРМАТИВИ

01 02 03

Забезпечення
фото- та/або
відеофіксації
процедури здачі
спортивних
нормативів 

Оприлюднення
списків
учасників за
результатами
здачі нормативів
на вебсайті
закладу освіти

Моніторинг
проведення
іспиту
уповноваженою
особою, аналіз
результатів 



ЗАХОДИ ВПЛИВУ НА КОРУПЦІЙНІ РИЗИКИ:
МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Забезпечення неможливості ідентифікації робіт (тобто цифрове
шифрування) з метою неможливості підміни роботи

Впровадження дворівневого механізму перевірки та внесення
результатів оцінювання в ЄДЕБО

Моніторинг інформації з відкритих джерел про організації, які
пропонують послуги за написання робіт

Залучення до проведення вступних випробувань та/або оцінювання чи
здійснення моніторингу діяльності приймальної комісії уповноваженого
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ЗАХОДИ ВПЛИВУ НА КОРУПЦІЙНІ РИЗИКИ:
УСНА СПІВБЕСІДА

Розробка та
затвердження
процедури
проведення співбесід

Відеофіксація проведення
індивідуальних співбесід

Забезпечення
громадського
контролю під час
співбесід 

Забезпечення можливості
присутності уповноваженого

Можливість перегляду
протоколів та інших
матеріалів співбесід
уповноваженим
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ЗАХОДИ ВПЛИВУ НА КОРУПЦІЙНІ РИЗИКИ:
ПІДГОТОВЧІ КУРСИ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

Визначення критеріїв та максимального
можливого додаткового балу

Введення електронної системи
реєстрації та проходження курсів

Оприлюднення списку осіб та
номерів виданих їм сертифікатів
за проходження курсів на сайті
закладу освіти

Надання сертифікату із реквізитами
та ідентифікаційними даними для
підтвердження проходження курсів
конкретним абітурієнтом
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Зловживання під час визначення обсягів державного замовлення
ЗВО зі специфічними умовами навчання, вищих військових
навчальних закладів

Зловживання під час надання направлення на здобуття освіти за
державним замовленням до ЗВО, зі специфічними умовами
навчання вищих військових навчальних закладів

КОРУПЦІЙНІ РИЗИКИ ПРИ ВСТУПІ ДО
ЗАКЛАДІВ ЗІ СПЕЦИФІЧНИМИ УМОВАМИ
НАВЧАННЯ

Ризик 1. 

Ризик 2.
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ЗАХОДИ ВПЛИВУ НА КОРУПЦІЙНІ РИЗИКИ
ПРИ ВСТУПІ ДО ЗАКЛАДІВ ЗІ
СПЕЦИФІЧНИМИ УМОВАМИ НАВЧАННЯ

Визначення єдиних критеріїв відбору та вимог до кандидатів, які можуть
отримати направлення

Визначення розумної та співмірної кількості квот на отримання направлення
для збереження конкурсного критерію під час вступу на державне замовлення 

Створення комісії для здійснення відбору абітурієнтів для отримання
направлення на навчання

Забезпечення прозорості та відкритості процедур збору документів, критеріїв
оцінки кандидатів, проведення співбесід, отримання направлення

01

02

03

04



Заходи впливу на
корупційний ризик мають
бути спрямовані на
усунення, мінімізацію
його джерел, а у випадку
неможливості
безпосереднього впливу
на джерела - на зниження
рівня ймовірності чи
можливих наслідків його
реалізації

ТИПИ 
ЗАХОДІВ ВПЛИВУ

Внесення змін до
регламенту роботи 
окремих підрозділів, комісій 

Цифрові інструменти

Залучення громадськості

Комунікаційні заходи з
підвищення прозорості
процесів

Роз'яснювальна робота 
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ПРАКТИКУМ. РОЗРОБКА ТА
ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЗАХОДІВ МІНІМІЗАЦІЇ
КОРУПЦІЙНИХ РИЗИКІВ ПІД ЧАС РЕАЛІЗАЦІЇ
ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ 2022
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