
 

Мінімізація корупційних ризиків 
під час вступних випробувань 

Вдала практика полягає у забезпеченні 

відкритості та прозорості діяльності 

приймальної комісії під час проведення 

вступних випробувань. Так, у співпраці з 

Міністерством внутрішніх справ України та 

Національною поліцією України, Національна 
академія внутрішніх справ України 

розробили процедуру проведення іспиту з 

фізичної підготовки, що деталізувала 

процедуру іспиту, зокрема: 
 

 кількісний склад комісії, участь більше 

ніж 3-х осіб та включення 

представників підрозділу внутрішньої 

безпеки НПУ до складу комісії; 
 

 запровадження режимних обмежень з 

метою недопущення впливу сторонніх 

осіб на членів приймальної комісії; 
 

 шифрування особистих  даних 

вступників; 
 

 можливість вступнику самому обирати 

місце для здачі фізичної вправи. 

 

Повідомлення членам комісії про участь у 

фахових іспитах відбувалось  за один день до 

початку іспиту, а закріплення за групами 

безпосередньо перед початком вступних 

випробувань. Це попереджає можливість 

стороннього впливу на рішення членів комісії. 

Крім того, особисті картки вступників містили в 

собі тільки фотографії, які видавались перед 

іспитом.  

 

Тоді як персональні дані вступників були  

зашифровані під окремими номерами, 

сформованими програмою. Це значно 

ускладнює визначення особистості 

абітурієнта та мінімізує можливість здачі 

сторонніми особами іспиту замість 

вступника. 

 

Мінімізація ризиків включає в себе 

можливість  залучення до іспиту працівників 

правоохоронних органів (департаменту 

внутрішньої безпеки, освітнього омбудсмена 

чи інших незалежних експертів), що значно 

ускладнює вплив на результати іспиту та 

підвищує ефективність запобігання проявам 

недоброчесної поведінки при вступі. 
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Визначити склад комісії, включити до складу 

інших незалежних експертів 

Впровадити режимні обмеження для 

мінімізації ризику недоброчесної поведінки 

Забезпечити можливість захисту інформації  

Розмістити матеріалами за результатами на 

офіційному вебсайті  

Розробити та затвердити положення про 

приймальну комісію  



 

Мінімізація ризику незаконного впливу на 

результати іспитів/конкурсів тощо. 

Сторонні особи не можуть визначати 

установчі дані членів екзаменаційних 

комісій, які будуть приймати іспити в тій 

чи іншій групі. Це мінімізує можливість 

«домовитися» про полегшення вступу тих 

чи інших осіб. 

Така практика буде актуальна для всіх закладів 

вищої та фахової передвищої освіти, інших 

установ, які проводять іспити, випробування, чи 

конкурси на зайняття посад. 

Затверджені та розміщені на офіційному 

вебсайті  Національної академії внутрішніх 

справ України Правила прийому на навчання 

для здобуття вищої освіти за посиланням:  

https://cutt.ly/BBobmSp  

При цьому, залучення до іспитів значної 

кількості осіб дозволяє контролювати 

процес вступної кампанії незалежними 

експертами, сприяє підвищенню її 

прозорості та запобіганню корупційних або 

пов’язаних з корупцією правопорушень. 

https://cutt.ly/BBobmSp

