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Преамбула
Цією Антикорупційною програмою Тернопільський національний економічний університет 
(далі - Університет) проголошує, що його працівники, посадові особи, керівник у своїй 
внутрішній діяльності, а також у правовідносинах із діловими партнерами, органами 
державної влади, органами місцевого самоврядування, керуються принципом «нульової 
толерантності» до будь-яких проявів корупції і вживатимуть всіх передбачених 
законодавством заходів щодо запобігання, виявлення та протидії корупції і пов'язаним з нею 
діям (практикам).
Ця антикорупційна програма розроблена на підставі Закону України «Про запобігання 
корупції», положень Типової антикорупційної програми юридичної особи, затвердженої 
рішенням Національного агентства від 02.03.2017 № 75, зареєстрованої в Міністерстві 
юстиції України 09 березня 2017 року за № 326/30194, листа Міністерства освіти і науки 
України від 10 березня 2017 року № 1/9-252.

І. Загальні положення
1. Антикорупційна програма є комплексом правил, стандартів і процедур щодо виявлення, 
протидії та запобігання корупції у діяльності Університету.
2. Текст Антикорупційної програми перебуває у постійному відкритому доступі на веб-сайті 
ТНЕУ https://www.tneu.edu.ua/.

II. Сфера застосування та коло осіб, відповідальних за реалізацію Антикорупційної 
програми
1. Антикорупційна програма поширюється на всіх учасників освітнього процесу, працівників 
ТНЕУ, в тому числі на осіб, що проходять в Університеті кавчальну/виробничу практику або 
працюють за індивідуальними договорами підряду, які можуть бути прирівняні до трудових 
договорів.
2. Антикорупційна програма також застосовується Університетом у її правовідносинах із 
діловими партнерами, у тому числі органами державної влади та органами місцевого 
самоврядування.
3. Ця антикорупційна програма затверджена наказом Ректора ТНЕУ.

https://www.tneu.edu.ua/


III. Визначення основних понять
Антикорупційна експертиза - діяльність із виявлення в нормативно-правових актах, 

проектах нормативно-правових актів положень, які самостійно чи у поєднанні з іншими 
нормами можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень або правопорушень, 
пов’язаних з корупцією;

пряме підпорядкування - відносини прямої організаційної або правової залежності 
підлеглої особи від її керівника, в тому числі через вирішення (участь у вирішенні) питань 
прийняття на роботу, звільнення з роботи, застосування заохочень, дисциплінарних стягнень, 
надання вказівок, доручень тощо, контролю за їх виконанням;

близькі особи - члени сім’ї суб’єкта, зазначеного у частині першій статті 3 цього 
Закону, а також чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, 
падчерка, рідний та двоюрідний брати, рідна та двоюрідна сестри, рідний брат та сестра 
дружини (чоловіка), племінник, племінниця, рідний дядько, рідна тітка, дід, баба, прадід, 
прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, 
батько та мати дружини (чоловіка) сина (дочки), усиновлювач чи усиновлений, опікун чи 
піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням зазначеного суб’єкта;

корупційне правопорушення - діяння, що містить ознаки корупції, вчинене особою, 
зазначеною у частині 1 статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», за яке законом 
встановлено кримінальну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність;

корупція - використання особою, зазначеною у частині 1 статті 3 Закону України 
«Про запобігання корупції», наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними 
можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи 
прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно 
обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі, зазначеній у частині першій 
статті 3 цього Закону, або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою 
схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень чи 
пов’язаних з ними можливостей;

неправомірна вигода - грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, 
нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи не грошового характеру, які 
обіцяють, пропонують, надають або одержують без законних на те підстав;

потенційний конфлікт інтересів - наявність у особи приватного інтересу у сфері, в 
якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на 
об’єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи не вчинення 
дій під час виконання зазначених повноважень;

подарунок - грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні 
активи, які надають/одержують безоплатно або за ціною, нижчою мінімальної ринкової;

правопорушення, пов’язане з корупцією - діяння, що не містить ознак корупції, але 
порушує встановлені цим Законом вимоги, заборони та обмеження, вчинене особою, 
зазначеною у частині 1 статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», за яке законом 
встановлено кримінальну, адміністративну, дисциплінарну та/або цивільно-правову 
відповідальність;

приватний інтерес - будь-який майновий чи немайновий інтерес особи, у тому числі 
зумовлений особистими, сімейними, дружніми чи іншими позаслужбовими стосунками з 
фізичними чи юридичними особами, у тому числі ті, що виникають у зв’язку з членством або 
діяльністю в громадських, політичних, релігійних чи інших організаціях;

реальний конфлікт інтересів - суперечність між приватним інтересом особи та її 
службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об’єктивність або



неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи не вчинення дій під час виконання 
зазначених повноважень;

суб’єкти декларування - особи, зазначені у пункті 1, підпункті «а» пункту 2 частини 
першої Закону України «Про запобігання корупції», інші особи, які зобов’язані подавати 
декларацію відповідно до цього Закону;

викривач - фізична особа, яка за наявності переконання, що інформація є 
достовірною, повідомила про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією 
правопорушень, інших порушень цього Закону, вчинених іншою особою, якщо така 
інформація стала їй відома у зв’язку з її трудовою, професійною, господарською, 
громадською, науковою діяльністю, проходженням нею служби чи навчання або її участю у 
передбачених законодавством процедурах, які є обов’язковими для початку такої діяльності, 
проходження служби чи навчання.

IV. Антикорупційні заходи у діяльності ТНЕУ
1. Перелік антикорупційних заходів у діяльності ТНЕУ є:
1) ТНЕУ забезпечує розробку та вжиття заходів, які є необхідними та достатніми для 
запобігання, виявлення і протидії корупції у своїй діяльності.
2. Антикорупційні заходи включають:
1) періодичну оцінку корупційних ризиків у діяльності ТНЕУ;
2) антикорупційні стандарти і процедури у діяльності ТНЕУ.
3. Основними антикорупційними стандартами і процедурами ТНЕУ:
1) ознайомлення нових працівників із змістом Антикорупційної програми, проведення 
навчальних заходів з питань запобігання і протидії корупції;
2) антикорупційна перевірка ділових партнерів;
3) положення щодо обов’язкового дотримання Антикорупційної програми;
4) критерії обрання ділових партнерів ТНЕУ;
5) обмеження щодо підтримки ТНЕУ політичних партій, здійснення благодійної діяльності;
6) 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;
7) здійснення Уповноваженим та працівниками функцій щодо запобігання корупції;
8) процедура розгляду повідомлень викривачів, включаючи внутрішнє розслідування і 
накладення дисциплінарних стягнень;
9) норми професійної етики та обов’язки і заборони для працівників;
10) механізми запобігання і врегулювання конфлікту інтересів;
11) обмеження щодо подарунків;
12) нагляд і контроль за дотриманням вимог Антикорупційної програми.
4. Періодична оцінка корупційних ризиків у діяльності ТНЕУ.
1) Зовнішні корупційні ризики ідентифікуються у діяльності ділових партнерів, у тому числі 
органів державної влади, органів місцевого самоврядування, з якими ТНЕУ перебуває у 
ділових правовідносинах.
5. Опис антикорупційних стандартів і процедур діяльності ТНЕУ.
1). Для повідомлення працівниками ТНЕУ про факти порушення Антикорупційної програми, 
вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень (далі - повідомлення) 
Уповноважений розміщує відповідну інформацію на інформаційних стендах в приміщенні 
ТНЕУ(у разі його наявності) або на офіційному веб-сайті ТНЕУ. Така інформація повинна
містити:



- номер телефону для здійснення повідомлень 47-50-57 ;
- адресу електронної пошти для здійснення повідомлень v.brych@tneu.edu.ua ;
- години прийому особи, яка уповноважена отримувати усні та письмові повідомлення 
8:45 -17:15.

V. Права і обов’язки працівників (крім Уповноваженого) ТНЕУ
1. Ректор, працівники та інші особи, що діють від імені ТНЕУ, 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.
2. Ректор, працівники ТНЕУ 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 ТНЕУ;
3) невідкладно інформувати в порядку, визначеному Антикорупційною програмою, про 
виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів;
4) не вчиняти та не брати участі у вчиненні корупційних правопорушень, пов’язаних з 
діяльністю ТНЕУ.
3. Працівникам та ректору ТНЕУ 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 ТНЕУ чи її' 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 ТНЕУ;
4) організовувати, бути посередником або особисто здійснювати будь-які готівкові або 
безготівкові платежі чи розрахунки з діловими партнерами ТНЕУ, якщо такі платежі чи 
розрахунки не передбачені чинним законодавством;
5) впливати прямо або опосередковано на рішення працівників ТНЕУ 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 ТНЕУ ;
6) вчиняти будь-які дії, які прямо або опосередковано підбурюють інших працівників, 
ректора ТНЕУ до порушення вимог Закону чи Антикорупційної програми.

VI. Права і обов’язки Уповноваженого та підпорядкованих йому працівників (у разі їх 
наявності)
1. Уповноважений ТНЕУ призначається ректором.
2. Уповноваженим може бути фізична особа, яка здатна за своїми діловими та моральними 
якостями, професійним рівнем, станом здоров’я виконувати відповідні обов’язки.
3. Уповноважений може бути звільнений з посади з ініціативи ректора ТНЕУ за умови 
надання згоди Національним агентством з питань запобігання корупції.
4. Про звільнення особи з посади Уповноваженого ректор ТНЕУ письмово повідомляє 
Національне агентство з питань запобігання корупції протягом двох робочих днів та 
забезпечує невідкладне подання нової кандидатури на вказану посаду.
5. Головними завданнями Уповноваженого є підготовка, забезпечення реалізації та контроль 
за здійсненням заходів щодо запобігання, протидії і виявлення корупції в ТНЕУ.
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6. Уповноважений реалізує свої права і обов’язки безпосередньо. До виконання своїх 
функцій Уповноважений може залучати (за згодою ректора) інших працівників ТНЕУ. 
Забороняється покладення на Уповноваженого обов’язків, що не належать або виходять за 
межі його повноважень, визначених Законом і Антикорупційною програмою, чи обмежують 
виконання ним повноважень.
7. Уповноважений для виконання покладених на нього завдань зобов’язаний:
1) виконувати свої функції об’єктивно і неупереджено;
2) організовувати підготовку внутрішніх документів ТНЕУ з питань формування та 
реалізації Антикорупційної програми;
3) розробляти і подавати на затвердження ректора внутрішні документи ТНЕУ з питань, 
передбачених Антикорупційною програмою;
4) забезпечувати здійснення нагляду, контролю та моніторингу за дотриманням 
працівниками, ректором ТНЕУ Закону і Антикорупційної програми;
5) проводити оцінку результатів здійснення заходів, передбачених Антикорупційною 
програмою;

VII. Порядок здійснення нагляду, контролю за дотриманням Антикорупційної 
програми, а також оцінки результатів здійснення передбачених нею заходів
1. Уповноважений здійснює нагляд і постійний контроль за дотриманням працівниками, 
ректором ТНЕУ Антикорупційної програми.

VIII. Умови конфіденційності інформування Уповноваженого працівниками про факти 
порушень антикорупційних вимог
1. Працівникам ТНЕУ гарантується конфіденційність їх повідомлень, ректору або 
Уповноваженому про виявлені ознаки порушень Антикорупційної програми, корупційних чи 
пов’язаних з корупцією правопорушень в діяльності інших працівників ТНЕУ та 
повідомлень про факти підбурення працівників ТНЕУ до вчинення корупційних чи 
пов’язаних з корупцією правопорушень.
2. Повідомлення про виявлені ознаки порушень Антикорупційної програми, а також 
повідомлення про факти підбурення працівників ТНЕУ до вчинення корупційних чи 
пов’язаних з корупцією правопорушень можуть бути здійснені в усній чи письмовій формі, 
за допомогою каналів зв’язку, визначених у Антикорупційній програмі. Повідомлення також 
можуть здійснюватися працівниками та посадовими особами ділових партнерів ТНЕУ.
Ректор забезпечує цілодобову роботу вказаних каналів зв’язку та їхній захист від 
зовнішнього втручання і витоку інформації.
3. Подання завідомо неправдивих повідомлень не допускається.
4. Повідомлення працівників ТНЕУ про виявлення ознак вчинення корупційних чи 
пов’язаних з корупцією правопорушень можуть бути анонімними.
Анонімне повідомлення про виявлення ознак вчинення корупційних чи пов’язаних з 
корупцією правопорушень може бути розглянуто лише у випадку, коли наведена у ньому 
інформація стосується конкретного працівника ТНЕУ або ділових партнерів ТНЕУ та 
містить фактичні дані, які можуть бути перевірені .
5. Перевірку інформації, викладеної в повідомленні, здійснює Уповноважений, а якщо 
повідомлення стосується дій самого Уповноваженого - працівник, визначений ректором.
6. Будь-які дані, що дають можливість ідентифікувати особу, яка повідомила 
Уповноваженого про факти підбурення до вчинення корупційного або пов’язаного з 
корупцією правопорушення або про виявлення ознак порушення вимог Антикорупційної



програми, вчинення працівниками чи іншими особами корупційних або пов’язаних з 
корупцією правопорушень, належать до конфіденційної інформації та охороняються згідно з 
законом.
Уповноважений та особи, залучені ним до перевірки викладеної у повідомленні інформації, 
не в праві її розголошувати.

IX. Процедури захисту працівників, які повідомили інформацію про корупційне або 
пов’язане з корупцією правопорушення
1.Ректор та/або Уповноважений в межах своїх повноважень забезпечують умови для захисту 
осіб, які надають допомогу в запобіганні, виявленні та протидії корупції в ТНЕУ.

X. Врегулювання конфлікту інтересів в діяльності працівників ТНЕУ
1. Працівники ТНЕУ зобов’язані не пізніше наступного робочого дня з дати, коли дізналися 
чи повинні були дізнатися про наявність у них реального чи потенційного конфлікту 
інтересів, письмово повідомляти про це свого безпосереднього керівника, не вчиняти дій та 
не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів та вжити заходів щодо 
врегулювання реального або потенційного конфлікту інтересів.
У разі виникнення реального або потенційного конфлікту інтересів у керівника ТНЕУ він 
письмово повідомляє про це Уповноваженого.
У разі виникнення реального або потенційного конфлікту інтересів у Уповноваженого він 
письмово повідомляє про це ректора.

XI. Порядок проведення внутрішніх розслідувань
1. У разі надходження повідомлення або виявлення ознак порушення Антикорупційної 
програми працівником ТНЕУ або ознак вчинення працівником ТНЕУ корупційних або 
пов’язаних з корупцією правопорушень Уповноважений повідомляє про це ректора, який 
вживає заходів.

XII. Порядок внесення змін до Антикорупційної програми
1. Ректор ТНЕУ забезпечує організацію механізмів зворотного зв’язку та інші внутрішні 
процеси, спрямовані на підтримку та постійне вдосконалення Антикорупційної програми.
2. Пропозиції щодо внесення змін до Антикорупційної програми подаються 

Уповноваженому, який їх вивчає та систематизує. Раз на рік Уповноважений надає ректору 
узагальнення пропозицій щодо внесення змін до Антикорупційної програми, які надійшли, 
та надає свої рекомендації щодо їх врахування або відхилення.
3. Ректор, отримавши від Уповноваженого узагальнення пропозицій щодо внесення змін до 
Антикорупційної програми, ініціює проведення їх відкритого обговорення трудовим 
колективом.
У випадках, коли Уповноважений наполягає на терміновому внесенні певних змін до 
Антикорупційної програми, ректор у найкоротший строк, але не пізніше 10 днів з дати 
надходження таких пропозицій, ініціює проведення відповідного обговорення.
4. У результаті схвалення пропозицій працівниками (трудовим колективом) ТНЕУ, ректор 
своїм наказом затверджує відповідні зміни до Антикорупційної програми, які є її 
невід’ємною частиною.

Уповноважений з питань запобігання 
та виявлення корупції


