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на виконання Закону Украiни ,.про запобiгання корулuii> вiд

14.10.20I4J\b 1700_vII та днтикорУщiйноi програми ЩIIУ , ..

нАкАЗУЮ:

1. Затвердити Концепцiю антикорупцiйного комплаенсу Щнiгlровського

нацiонапьного унiверситеry iMeHi олеся Гончара (додаеться),

2. Проректорам, ytloBнoвilKeнolлy з аIIтикорупцiйноi дiяliьностi,

керiвникu* .фу*урнlос пiлроздiлiв органiзувати роботу щодо ознайомленнrI з

кq^нцgпцigю лiдпор"д*о"*"" гграчiвникiв та iiчшпеменТаЦii Еа ii ЗаСаДаХ

сисхе.}4и.антйц9рушдiйного комплаенсу в дiяльнiстъ унiверситеry,

, ] : .,'з. 
'КёрiЬницi 

iнформацiйно-атlалiтичного Егентства Бахметъевiй А.М.

_.. . _.оцриJIюДнити Концепцiю на cйTi Дrrv.

. , ,,: , а. .Конгроль за виконанням цъого накtlзу залишаю за собою.
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КОНЦЕПЦIЯ
антикорупцiйного компласнсу Щнiпровського нацiональцого унiверситету

iMeHi Олеся Гончара
.

Прийнявши Антикорупцiйну програму, Щнiпровський нацiональний
унiверситет iMeHi ОлесЯ Гончара (далi - ДНУ) проголосив, що його працiвники,
посадовi особи, ректор у своiй внутрiшнiй дiяльностi, а також у
правовiдносинах iз дiловими партнерами, органами державноi владио органами
мiсцевого самоврядування, керуються принципом <<нульовоI толерантностi> до
будь-яких проявiв корупцii i вживатимуть Bcix передбачених законодавством
заходiв щодо запобiганнrl, виявлення та протидii корупцiТ i пов'язаirим з нею
дiям (практикам).

Аналiз практичних KpoKiB щодо реалiзацii Антикоруптtiйноi програми
ДНУ призвiв до висновку про необхiднiсть конкретизацii та детаJliзацii ii
окремих норм та положень для пiдвищення ефективностi заходiв
антикорупцiйноi дiяльностi унiверситету.

За оезчльтатами оцiнки корупчiйних ризикiв у дiяльностi ЩНУ в 202t р.J ._,:, f J

визнано доЦiльним iмплементувати в управлiнськi процеси, систёму
антикорупцiйного компласнсу.,.,.,",i']

ацii зазначеного завданнrI та с
скJIадовою частиною АнтикорупцiйноТ програми ЩНУl''

] , ,: , i Антикорупцiйний комплаенс - це вiдповiднiсть комплексу норм, цравил
та цiнностей, якi визначають параметри ведення прозороi та ефективноТ

ДiяЛьносТi, iреГj,люють корпоративнi вiднЪ сини мiж спiвробiтника*" ycru"o"",
визЁачаlоть ]i пliавила поведiнки з третiми особами постачальйиками,
клiсrrгами,' ]коttтрагентами, представниками державних органiв:, влади i
самоврядування, благодiйними органiзацiями та партнерами з метою

rl
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запобiгання .корупцiйним дiям, а також система заходiв щодо управлiння
ризиками недотримання вимог антикорупцiйного законодавства.

Мiжнародний стандарт ISO 3730l:202l зzвначае, що впровадження
комплаенсу в поведiнку людей, якi працюють в органiзацii, залежитъ, перш за
все, вiд керiвництва на Bcix рiвнях i чiтких цiнностей органiзацiТ, а також вiд
визнання та впровадження заходiв для сприяннrI комплаенсу.

1.Мета та завдання антикорупцiйного компла€нсу

Метою антикорупцiйного компла€нсу ЩIrУ с:

- забезпечення вiдповiдностi процедур дiяльностi дiючим стандартам
управлiння, дiловоi етики, доброчесностi, полiтицi соцiа_гtьноi вiдповiдальностi
та антикорупцiйному законодавстЁу;

- розвиток корпоративноi культури;
,:

- змlцнення дlлово1 репутац11;
l

-. сталийро€виток; 
,

- усунеIIня,дбо мiнiмiзацiя корупцiйних ризикiв та зменшення ix наслiдкiв.

До осцовдих завдань антикорупцiйного комплаенсу ДНУ належать:

- формуврння в колективi високоi коргlоративноi культури на пiдставi
единих для всiх,мор{tльно-етичних норм та правил; , ,

,.)
; li]i

- систематизацiя внугрiшнiх процесiв, забезпечення ix прозоростi, безпеки
та пiдзвiтнортi, flдаптацiя пiд умови ринку та вимоги законодавства;

- формуýання на.пагодженоi системи виявлення та запобiгання
корупцiйним явищам;

- вчасне визначення корупцiйних ризикiв в дiяльностi унiверситету та
вiдносинах з,агентами та посередниками, пiдрядниками та постачапьниками,

формування ефективного механiзму управлiння ними;
,i

- усунення або мiнiмiзацiя юридичних i репутацiйних ризикiв, якi
виникаIоть у зЁ|язку з потенщiйним порушенням етиIIних стандартiВ та вимог
законодавства;1.

- пiдвиЩёifrIя рiвня обiзнаностi працiвникiв та здобувачiв освiти, в тому
числi щодо,Оонов комплаенсу та заборонених практик;

- спрощенЁя вихолу у мiжнародний освiтнiй простiр, зitл)чення iнвестицiй;
,, 
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- позицiоIIування закладу як такого, що дiе вiдповiдно до вищих етичних
стандартiв вимог законодавства;

- пiдвищення ефективностi дiяльностi унiверситету та збiльшення його
конкурентоспроможностi ;

- полiпшення репутацiТ, пiдвищення рiвня довiри суспiльства.

2. Принципи антикорупцiйного компла€нсу ЩНУ

Антикоругlцiйний комплаенс ,.ЩНУ базусться на принципах
- законностi (полягае у вiдповiдностi Bcix видiв дiяльностi закJIаду

вимогам чинного законодавства та нормамо що iх реryлюють) ;

вiдповiдальностi (характеризу€ться доц)иманшIм прийнятих
унiверситетом професiйних i етичних стандартiв);

вiдкритостi (передбачае можливiсть взасмодii громадськостi з
унiверситетом пiд час реалiзацii його функцiй);

внугрiшньокорпоративноi прозоростi (передбачае дOсryп до повноi,
об'сктивноТ, достовiрноТ iнформацii про дiяльнiсть унiверситету в порядку та
обеягах, передбачених законодавством) ;

- розповсЮдження на yci сфери дiяльностi (полягас у поширеннi дiТ
комплаенс-кон|гролю на Bci cTpyKTypHi пiдроздiли, якi включеннi у освiтнiй
процео та йогО забезпеченнlI (фронт-офiси);

. системностi реа-пiзацii (характеризуе комплаенс-контроль, як дiяльнiсть,
що охоплюе вgi етапи впровадження та реалiзацii процесiв дiяльностi закладу i
здiйснюеться безперервно).

3. Шляхи реалЬацii антикорупцiйного компласнсу ДНУ

АнтикОр5[fiцiйний компласнс ДНУ реалiзуеться шляхом прийняття та
застосувацн{';з,r,дiяльностi закjIаду Антикорупцiйноi програМи ДНУ, Кодексу
працiвника ЩНУ, Кодексу честi та гiдностi студента,.ЩНУ а також розроблених
на ik ocHoBi комплаенс-полiтик.

Компласнс-полiтика це прийнятий в унiверситетi комплекс норм,
fiравил та, зdходiв, якi забезпечують неухильне додержання чинного
законодавства, розпорядчих aKTiB, що регламентують Bci сфери його дiяльностi
з метою недоггуrцення випадкiв недоброчесностiч порушення етичних норм,



Полiтика доброчесностi (спрямована на веденIuI Bcix видiв дiяльностi на
засадах чесноТ та етичноi поведiнки у вiдносинах з працiвниками та
здобувачами освiти, третiми особами).

Полiтика щодо визначення конфлiкту iHTepeciB (спрямована на
визначеннrI умов виникнення конфлiкту iHTepeciB та визначас шляхи його
подолання. Полiтика вимагае, щоб iнтереси закJIаду завжди ставилися вище за
iнтереси його ощремих працiвникiв).

Полiтика щодо подарункiв та проявiв гостинностi (спрямована на
приведення у вiдповiднiсть до антикорупцiйного законодавства норм
гостинностi та прийому подарункiв в унiверситетi).

Полiтика щодо правил поведiнки з посадовими та службовими
особами органiв держацоi владЙ та мiсцевого самоврядування (спрямована

i.на унормування правил поведiнки iз з€вначеними особами вiдповiдно до
прийнятих B'YKpaiHi норм та правил антикорупцiйноi полiтики держави).

Полiтика щодо взасмодii з агентами та посередниками (спрямована на
встановленЕя'пРавил взаемовiдносини iз зазначеними особами у вiдповiдностi
до вимог ztнтикорупцiйного законодавства, порядку перевiрки rkHboi
доброчесностi).:

Полiтика щодо вiдносин з пiдрядниками та постачальнпками
(спрямована на запобiганшI корупцiйним проявам через визначення норм та
правил роботи iз зtвначеними особами, порядку гrеревiрки ikHboi
доброчесностi).

Полiтикd: обмежень та заборон (передбачае неприпустимiсть
колаборацiйноi дiяльностi, заборону yIacTi в дiяльностi полiтичних партiй,
iнших'] обмежень та заборон, що стосуються надання освlтнlх послуг та
органiзацii освiтнього процосу).

Полiтика щодо благодiЙно! спонсорськоi та волонтерськоi допомоfи
(регламентуе дiяльнiсть у сферi надання/одержання зазначених видiв
допомоги).

Полiтика щодо iнформування про
антикорупфййого законодавства та
(спрямована на забезпечення можливостi

порушення етичних стандартrв,
захисту викривачiв корупцii
простих та доступних способiв

повiдомленй' 'про зазначенi порушення, конфiденцiйностi та гарантiй прав
викривачiв) .

4. Впровад}кення антикорупцiйного комплаенсу

Антикорупцlинии комплаенс впроваджуеться шляхом реалlзац11 комплаенс-



полiтик, якi е обов'язковими для додержання BciMa гrрацiвниками та
здобувачами освiти,ЩНУ.

Компласнс-полiтики е механiзмом реалiзацiТ АнтикорупцiйноТ програми
Щнiпровського нацiона-гlьного унiверситету iMeHi Олеся Гончара та не вносять
змiн до ii змiсry.

Розробка комплаенс-полiтик здiйснюеться колегiально пiд керiвництвом

ректора ДНУ за уIастю упOвноваженого з антикорупцiйноТ дiяльностi
(компласнс-офiцера).

Реа_пiзацiя антикорупцiйного компласнсу здiйснюсться ректором,
уповноваженим з антикорупцiйноi дiяльностi (комплаенс-офiцером),
проректорами, керiвниками структурних пiдроздiлiв ДНУ (включаючи
вiдокремленi).

Компласнс-полiтики та внутрiшнi нормативнi документи, щодо iхньоi
реа_гliзацii (положення, порядки та iH.) пiдлягають ухв€tленню вченою радо,ю та
затвердженню Ректором ДНУ.

Контроль за .реалiзацiею норм комплаенсу
дiяльностi

В результатi впровадження системи антикорупцiЙного комплаенсу в ЩНУ
очiкуеться:

- створення сприятливих умов для додержання BciMa працiвниками та
здобувачами освiти мор€lльно-етичних норм, формування вIý/трiшньоi потреби
свiдомого виКоЁiаннrl чинного законодавства, внутрiшнiх прiiвил та рёгламентiв;,:

- пiдвищення рiвня правосвiдомостi, доброчесностi;

- створення ефективноI системи протидii корупцiТ;

- пiдвищення ефективностi дiяльностi;

- полiпшення регrугацiТ, у тому числi в мiжнародному ocBiTHbo-HayKoBoMy
просторi; , ],l ]:

- збiльшеннrl конкурентоспроможностi.

б. Iндикатори gфективностi

антикорупцlиного

Iндикаторами ефективностi антикорупцiйного компласнсу .ЩНУ е:



протидii корупцiТ;

Реацiqрцiя Концепцiя не потребуе додаткових витрат та фiнансуеться в
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