
 

 
 
 
 



 

державних закупівель» та інших законів, а також прийнятих на їх виконання 
інших нормативно-правових актів. 

1.3  Антикорупційна програма Університету відображає підтримку 
антикорупційної стратегії держави, що підтверджується використанням 
етичних стандартів і принципів надання інформації про виконання робіт і 
надання послуг, та свідчить про прагнення Університету до удосконалення 
корпоративної культури, наслідування кращих практик корпоративного 
управління, підтримки ділової репутації Університету на належному рівні. 

1.4  Університет визначає такі цілі прийняття антикорупційної програми: 
1)  унеможливити втягнення Університету - керівництва та працівників, 

незалежно від займаної посади, в корупційну діяльність; 
2)  сформувати (виховати) у контрагентів, співробітників та інших осіб 

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

3)  узагальнювати та роз’яснювати основні положення антикорупційного 
законодавства України; 

4)  поставити за обов’язок працівникам Університету вивчити та 
дотримуватися принципів і вимог цієї антикорупційної програми, основних 
положень антикорупційного законодавства України, а також адекватних 
заходів щодо запобігання корупції. 

1.6. Текст Антикорупційної програми перебуває у постійному відкритому 
доступі для працівників, посадових осіб Університету, а також для її ділових 
партнерів на сайті http://www.kname.edu.ua. 

2. Сфера застосування та коло осіб, відповідальних за реалізацію 
Антикорупційної програми 

 
3.1. Антикорупційна програма є обов’язковою для виконання усіма 

працівниками і особами, які навчаються в Університеті, включаючи керівника, 
посадових осіб усіх рівнів, а також керівниками, працівниками і особами, які 
навчаються, усіх відокремлених структурних підрозділів Університету. 

 
3. Перелік антикорупційних заходів у діяльності Університету 

4.1. Університет забезпечує розробку та вжиття заходів, які є необхідними 
та достатніми для запобігання, виявлення і протидії корупції у своїй діяльності. 

4.2.  Антикорупційні заходи включають: 
1)  періодичну оцінку корупційних ризиків у діяльності Університету; 
2)  антикорупційні стандарти і процедури у діяльності Університету. 
4.3. Основними антикорупційними стандартами і процедурами 

Університету є: 
1)  ознайомлення працівників зі змістом Антикорупційної програми, 

проведення навчальних заходів з питань запобігання і протидії корупції; 
2)  обмеження щодо підтримки Університетом політичних партій, 

здійснення благодійної діяльності; 
3)  механізм повідомлення про виявлення ознак порушення 

Антикорупційної програми, ознак вчинення корупційного або пов’язаного з 



 

корупцією правопорушення, а також конфіденційність таких повідомлень та 
захист викривачів; 

4)  норми професійної етики та обов’язки і заборони для працівників; 
5)  механізми запобігання і врегулювання конфлікту інтересів; 
6)  обмеження щодо подарунків; 
7)  нагляд і контроль за дотриманням вимог Антикорупційної програми; 
8)  попередження усіх працівників Університету щодо відповідальності за 

недотримання законодавства у сфері запобігання корупції; 
9)   у прийманні іспитів та диференційованих заліків обов’язково 

приймають участь два викладачі;  
10)   проведення зі студентами Університету роз’яснювальної роботи з 

питань корупції. 
 

5. Періодична оцінка корупційних ризиків у діяльності Університету 
 

5.1. Університет здійснює внутрішню оцінку корупційних ризиків у своїй 
діяльності. 

5.2.  Корупційним ризиком є обґрунтована ймовірність настання події 
корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення або порушення 
вимог Антикорупційної програми. 

5.3. Корупційні ризики у діяльності Університету поділяються на 
внутрішні та зовнішні. 

Внутрішні корупційні ризики ідентифікуються в організаційно-
управлінських, фінансово-господарських, кадрових, юридичних процедурах 
діяльності Університету. 

Зовнішні корупційні ризики ідентифікуються у діяльності ділових 
партнерів, у тому числі органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування, з якими Університет перебуває у ділових правовідносинах. 

5.4. Якщо під час заходів щодо оцінки корупційних ризиків 
Уповноважений виявить факт порушення Антикорупційної програми, вчинення 
корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, він ініціює перед 
керівником питання проведення внутрішнього розслідування у порядку, 
передбаченому розділом XІ Антикорупційної програми. 

5.5. За результатами опрацювання результатів внутрішньої оцінки 
корупційних ризиків керівник та уповноважена особа вживають необхідних 
заходів для запобігання, виявлення і протидії корупції у діяльності 
Університету, у тому числі шляхом зміни існуючих антикорупційних 
стандартів та процедур. 
 

6. Опис антикорупційних стандартів і процедур діяльності 
Університету 

 
5.6. З метою формування належного рівня антикорупційної культури для  

працівників, а також інших осіб, які діють від імені Університету, проводиться 
ознайомлення із положеннями Закону, Антикорупційної програми та 



 

пов’язаних з нею документів. 
5.7. Положення щодо обов’язковості дотримання Антикорупційної 

програми включаються до правил внутрішнього трудового розпорядку 
Університету, положень про структурні підрозділи, всіх трудових договорів, а 
також можуть включатися до договорів, які укладаються Університетом. 

5.8. Критерії і процедури відбору ділових партнерів для різних сфер 
діяльності Університету здійснюються у відповідності до процедур, визначених 
Законом України «Про публічні закупівлі». 

5.9. Для повідомлення працівниками Університету про факти порушення 
Антикорупційної програми, вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією 
правопорушень (далі - повідомлення) відповідна інформація розміщується на 
інформаційних стендах в приміщенні Університету та на офіційному веб-сайті 
Університету.  

Строки і порядок розгляду повідомлень про факти порушення 
Антикорупційної програми, вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією 
правопорушень встановлюються в положенні, затвердженому керівником. 

 
6. Норми професійної етики працівників Університету  

 
6.1. Працівники Університету під час виконання своїх функціональних 

обов’язків зобов’язані неухильно додержуватися загальновизнаних етичних 
норм поведінки, вимог Закону України «Про запобігання корупції», посадових 
інструкцій, умов Колективного договору, правил внутрішнього розпорядку, 
локальних нормативно-правових актів. 

6.2. Працівники Університету толерантно і з повагою ставляться до 
політичних поглядів, ідеологічних та релігійних переконань інших осіб, а 
також зобов’язуються не використовувати свої повноваження в інтересах 
політичних партій та/або політиків. 

6.3. Працівники Університету діють об’єктивно, незважаючи на особисті 
інтереси, особисте ставлення до будь-яких осіб, на свої політичні погляди, 
ідеологічні, релігійні або інші особисті погляди чи переконання. 

6.4. Працівники Університету сумлінно, компетентно, вчасно, 
результативно і відповідально виконують функціональні обов’язки, рішення та 
доручення органів і посадових осіб, яким вони підпорядковані, підзвітні або 
підконтрольні, а також не допускають зловживань та неефективного 
використання коштів і майна Університету. 

6.5. Працівники Університету не розголошують і не використовують в 
інший спосіб конфіденційну інформацію, що стала їм відома у зв’язку з 
виконанням своїх функціональних обов’язків, крім випадків, встановлених 
законом. 

6.6. Працівники Університету гідні своєму покликанню у всіх проявах 
свого життя, дотримуються високого рівня культури поведінки, поводяться 
стримано та тактовно, зберігають самоконтроль і витримку, уникають проявів 
негативних емоційних реакцій, які принижують їх людську гідність. 

6.7. Працівникам Університету слід уникати вчинків та висловлювань 



 

рекламного характеру, як на свою особисту користь, так і на користь установ і 
організацій, які викладач представляє. 

6.8. Посадові особи Університету та науково-педагогічні працівники 
своєю діяльністю повинні сприяти збереженню та підвищенню престижності 
професії, до якої належать та охороняти честь педагогічного співтовариства, з 
повагою і доброзичливістю ставитися до колег. 

 
7. Права та обов’язки працівників Університету у зв’язку із запобіганням 

і протидії корупції у діяльності Університету 

7.1. Керівник, працівники та інші особи, що діють від імені Університету, 
мають право: 

1)  надавати пропозиції щодо удосконалення Антикорупційної програми; 
2)  звертатися до Уповноваженого за консультаціями щодо виконання 

Антикорупційної програми та роз’ясненнями щодо її положень. 
7.2. Керівник, працівники, особи, які навчаються в Університеті, 

зобов’язані: 
1)  дотримуватися відповідних вимог Закону, Антикорупційної програми 

та пов’язаних з нею внутрішніх документів, а також забезпечувати практичну 
реалізацію Антикорупційної програми; 

2)  виконувати свої безпосередні обов’язки з врахуванням інтересів 
Університету; 

3)  невідкладно інформувати Уповноваженого та керівника Університету 
про випадки порушення вимог Антикорупційної програми (або про випадки 
підбурювання до таких дій), вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією 
правопорушень іншими працівниками Університету або іншими фізичними або 
юридичними особами, з якими Університет перебуває або планує перебувати у 
ділових відносинах; 

4)  невідкладно інформувати в порядку, визначеному Антикорупційною 
програмою, про виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів; 

5)  утримуватися від поведінки, яка може бути розціненою як готовність 
вчинити корупційне правопорушення, пов’язане з діяльністю Університету; 

6)  не вчиняти та не брати участі у вчиненні корупційних правопорушень, 
пов’язаних з діяльністю Університету. 

7.3. Працівникам та керівнику Університету забороняється: 
1) використовувати свої службові повноваження або своє становище та 

пов’язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе 
чи інших осіб; 

2) використовувати будь-яке майно Університету чи його кошти в 
приватних інтересах; 

3)  вимагати або отримувати будь-яку матеріальну або нематеріальну вигоду 
(для себе чи для близьких осіб) у зв’язку із здійсненням своїх посадових 
обов’язків, яка не передбачена трудовим або іншим договором між ними та 
Університетом; 

4)  впливати прямо або опосередковано на рішення працівників 



 

Університету з метою отримання будь-якої матеріальної або нематеріальної 
вигоди для себе чи для близьких осіб, яка не передбачена трудовим або іншим 
договором між ними та Університетом; 

5)  вчиняти будь-які дії, які прямо або опосередковано підбурюють інших 
працівників, керівника Університету до порушення вимог Закону чи 
Антикорупційної програми. 

7.4. Після звільнення або іншого припинення співробітництва з 
Університетом особі забороняється розголошувати або використовувати в 
інший спосіб у своїх інтересах інформацію (конфіденційну), яка стала їй відома 
у зв’язку з виконанням своїх повноважень, договірних зобов’язань, крім 
випадків, встановлених законом. 

7.5. Вимагання, прохання, одержання подарунків для себе чи третіх осіб 
від юридичних або фізичних осіб працівниками, керівником Університету 
(безпосередньо або через інших осіб) у зв’язку із виконанням своїх 
повноважень або своїм становищем та пов’язаними з цим можливостями не 
допускаються. 

Працівники, керівник можуть приймати подарунки, які відповідають 
загальновизнаним уявленням про гостинність (наприклад, подарунки у вигляді 
сувенірної продукції, пригощення їжею та напоями, запрошення на 
розважальні заходи, відшкодування транспортних витрат та проживання в 
готелі), крім випадків, передбачених у пункті 5 цього розділу, якщо вартість 
таких подарунків не перевищує розмір прожиткового мінімуму, який 
встановлений законодавством. 

7.6. Працівники, керівник, а також особи, які діють від імені Університету, 
утримуються від пропозиції подарунків державним службовцям, народним 
депутатам України, депутатам місцевих рад, їх близьким особам, фактичним 
або потенційним діловим партнерам, їх працівникам або представникам, а 
також від будь-якої іншої поведінки, яка може бути розціненою як готовність 
вчинити корупційне правопорушення, пов’язане з діяльністю Університету. 

Подарунки можуть бути дозволені у випадках, коли вони відповідають 
загальновизнаним уявленням про гостинність і їх вартість не перевищує 
встановлені законом розміри. 

 
8. Права та обов’язки Уповноваженого та підпорядкованих йому 

працівників (у разі їх наявності) 
 

8.1. Уповноважений призначається наказом ректора Університету. 
8.2. Уповноважений підпорядкований та підзвітній лише ректору 

Університету. 
8.3. Здійснення Уповноваженим своїх функцій в Університеті є незалежним. 

Втручання у діяльність Уповноваженого з боку працівників, керівника, ділових 
партнерів Університету, а також інших осіб забороняється. 

8.4. Керівник Університету зобов’язаний: 
1)  забезпечити Уповноваженому належні матеріальні та організаційні 

умови праці; 



 

2)  сприяти виконанню Уповноваженим функцій, передбачених Законом 
та Антикорупційною програмою; 

3)  оперативно реагувати на письмові та усні звернення, пропозиції та 
рекомендації Уповноваженого, надані ним в межах реалізації Антикорупційної 
програми; 

4)  за ініціативи Уповноваженого надсилати запити до органів державної 
влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій 
незалежно від форми власності з метою отримання від них відповідної 
інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на 
Уповноваженого завдань. 

8.5. Уповноважений для виконання покладених на нього завдань 
зобов’язаний: 

1) виконувати свої функції об’єктивно і неупереджено; 
2)  організовувати підготовку внутрішніх документів Університету з 

питань формування та реалізації Антикорупційної програми; 
3)  розробляти і подавати на затвердження керівника внутрішні документи 

Університету з питань, передбачених Антикорупційною програмою; 
4)  забезпечувати здійснення нагляду, контролю та моніторингу за 

дотриманням працівниками, керівником Університету Закону і 
Антикорупційної програми; 

5)  брати участь у проведенні перевірок та внутрішніх розслідувань, які 
проводяться згідно з Антикорупційною програмою; 

6)  надавати керівнику, працівникам Університету роз’яснення та 
консультації, пов’язані із застосуванням Антикорупційної програми; 

7)  брати участь у співпраці з органами державної влади, органами 
місцевого самоврядування, іншими юридичними особами, неурядовими та/або 
міжнародними організаціями з питань запобігання корупції; 

8)  забезпечувати взаємодію і координацію між структурними 
підрозділами Університету щодо підготовки, забезпечення реалізації та 
контролю за здійсненням заходів щодо реалізації Антикорупційної програми; 

9)  здійснювати інші обов’язки, передбачені Законом, Антикорупційною 
програмою, трудовим договором. 
 

9. Порядок здійснення нагляду, контролю за дотриманням 
Антикорупційної програми, а також оцінки результатів здійснення 

передбачених нею заходів 
 

9.1. Уповноважений здійснює нагляд і постійний контроль за дотри-
манням працівниками, керівником Університету Антикорупційної програми. 

9.2. Нагляд і контроль за дотриманням Антикорупційної програми 
здійснюються Уповноваженим у таких формах: 

1)  розгляд і реагування на повідомлення про порушення вимог 
Антикорупційної програми, вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією 
правопорушень; 

2)  здійснення планових та позапланових перевірок діяльності працівників 



 

Університету щодо виконання (реалізації) Антикорупційної програми; 
9.3. Якщо під час здійснення нагляду або контролю за дотриманням 

Антикорупційної програми Уповноважений виявить ознаки порушення 
Антикорупційної програми або ознаки вчинення корупційного або пов’язаного 
з корупцією правопорушення, він ініціює перед керівником питання 
проведення внутрішнього розслідування у порядку, передбаченому розділом XІ 
Антикорупційної програми. 
 
10. Застосування заходів дисциплінарної відповідальності до працівників, 

які порушують положення Антикорупційної програми 
 

10.1. У разі наявності інформації, що свідчить про ознаки порушення 
працівниками вимог Антикорупційної програми, здійснюються такі заходи: 

1)  призначається у встановленому розділом XІ Антикорупційної програми 
порядку внутрішнє розслідування з метою підтвердження чи спростування 
інформації про ймовірне порушення; 

2)  за наявності достатніх підстав за результатами внутрішнього 
розслідування керівник накладає дисциплінарне стягнення відповідно до 
закону. 

10.2. Дисциплінарні стягнення накладаються керівником на працівників 
Університету відповідно до норм законодавства про працю. 
 

11. Порядок проведення внутрішніх розслідувань 
 

11.1. У разі надходження повідомлення або виявлення ознак порушення 
Антикорупційної програми працівником Університету або ознак вчинення 
працівником Університету корупційних або пов’язаних з корупцією 
правопорушень Уповноважений повідомляє про це керівника, який вживає 
відповідні заходи. 

11.2. За умов, передбачених пунктом 1 цього розділу, керівник 
зобов’язаний вжити таких заходів: 

1)  протягом 5 днів ініціювати проведення внутрішнього розслідування з 
метою підтвердження чи спростування інформації про ймовірне порушення 
Антикорупційної програми або корупційне чи пов’язане з корупцією 
правопорушення; 

2)  за результатами проведення внутрішнього розслідування застосувати 
дисциплінарне стягнення до винних осіб, якщо для цього є підстави; 

3)  за результатами внутрішнього розслідування визначити способи 
усунення причин і наслідків порушення, якщо таке мало місце, а також 
забезпечити заходи щодо запобігання таким діям у майбутньому; 

4)  у разі виявлення ознак корупційного або пов’язаного з корупцією 
правопорушення, за вчинення якого передбачено адміністративну або 
кримінальну відповідальність, негайно інформувати про це спеціально 
уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції. 

11.3. Внутрішнє розслідування проводиться лише у випадках, коли надана  



 

 


