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ЗВІТ  

Уповноваженої особи, відповідальної за запобігання корупції у Вищому 

навчальному закладі Укоопспілки «Полтавський університет економіки і 

торгівлі», першого проректора,  

професора Педченко Наталії Сергіївни за 2019 рік 

 

Робота із запобігання корупції в 2019 році у Вищому навчальному закладі 

Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» проводилася 

відповідно до Антикорупційної програми Вищого навчального закладу 

Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», схваленою 

постановою вченої ради від 17 грудня 2014 року, протокол № 12 та 

затвердженої наказом по університету від 29 грудня 2014 року № 339-Н. 

На виконання Антикорупційної програми Вищого навчального закладу 

Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» в університеті 

були здійснені наступні заходи:  

1. Наказом від 19 грудня 2018 року № 313-Н «Про призначення 

Уповноваженої особи, відповідальної за запобігання корупції у Вищому 

навчальному закладі Укоопспілки «Полтавський університет економіки і 

торгівлі» на 2019 рік» призначено Уповноваженою особою, відповідальною за 

запобігання корупції у Вищому навчального закладі Укоопспілки «Полтавський 

університет економіки і торгівлі», першого проректора, професора Педченко 

Наталію Сергіївну. 

Відповідно до наказу по університету від 18 жовтня 2017 року № 255-Н 

«Про оприлюднення інформації про діяльність Вищого навчального закладу 

Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» на виконання 

листа Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2017 року № 1/9-554 

«Щодо нагальних питань впровадження Закону України «Про освіту» в 

доповнення до наказу від 25 лютого 2015 року 2015 року № 54-Н «Деякі 

питання оприлюднення інформації про діяльність Вищого навчального закладу 

Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» з метою 

забезпечення прозорості та інформаційної відкритості закладу освіти 

відповідно до статті 30 Закону України «Про освіту» подовжено розміщення на 

офіційному сайті Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський 

університет економіки і торгівлі», далі Університет (http://puet.edu.ua) вкладка 

«Публічна інформація» інформації, яка підлягає обов’язковому оприлюдненню 

на офіційних веб-сайтах закладів освіти відповідно до вимог Закону України 

http://puet.edu.ua/


«Про освіту» (крім інформації з обмеженим доступом, перелік якої 

встановлений Законом України «Про доступ до публічної інформації», та 

наказами по університету від 9 грудня 2009 року № 74 «Про організацію і 

поліпшення режиму секретності та затвердження Переліку конфіденційної 

інформації», від 27 червня 2013 року № 28 (зміни та доповнення), а саме: 

А 1 Управлінська діяльність: 

А .1.1. Планування діяльності: 

 Стратегія розвитку Вищого навчального закладу Укоопспілки 

"Полтавський університет економіки і торгівлі" на 2017-2022 роки; 

 Концепція ПУЕТ 2010; 

 ДРСУ витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб та 

фізичних осіб-підприємців; 

 ДПСЯ ПД – 9.-6.2.2- 87-54-19 Положення про ректорат; 

 Оновлений склад Вченої ради Університету; 

 Оновлення інформації на вкладці «Публічна інформація» / «Ліцензії 

та сертифікати» 

 

А .1.1.1. Планування освітньої діяльності: 

 ДПСЯ М - 9-5.4.2-138–54-19 Методичні рекомендації щодо 

складання плану та звіту роботи структурних підрозділів; 

 ДПСЯ М – 9-6.1-196-54-19 Методичні рекомендації щодо складання 

плану роботи та звіту про роботу факультету (інституту); 

 Склад Вченої ради інституту та факультетів; 

 

А .1.1.2. Планування фінансової діяльності: 

 кошторис Університету на 2019 рік; 

 

А .1.1.3. Планування наукової діяльності: 

 ДПСЯ М - 9-5.4.2-100-53-17 Методичні рекомендації зі складання 

плану та звіту про науково-дослідну роботу кафедри; 

 

А .1.1.4. Планування кадрового забезпечення: 

 ДПСЯ ПД– 9-4.2.1-150-39-17 Положення про конференцію 

трудового колективу; 

 Зведений штатний розпис на 2019 рік; 

 

А .1.2. Оцінка результатів діяльності: 

 Програма управління якістю освітньої діяльності ПУЕТ на 2013-

2020 роки; 

 ДПСЯ М – 9-6.1-205-54-19 Управління ризиками; 

 Наказ № 33-Н Про наглядовий аудит СУЯ ПУЕТ - 28.01.2019; 

 

А 2 Основні процеси: 

А .2.1. Здійснення освітнього процесу: 



 Концепція розвитку фізичної культури студентів на 2017-2022 роки; 

 ДПСЯ М – 9-8.1-211-54-19 Порядок надання студенту дозволу на 

дострокову здачу заліково-екзаменаційної сесії; 

 Порядок допуску студентів до заліково-екзаменаційної сесії; 

 Порядок навчання студентів за індивідуальним графіком та вільне 

відвідування навчальних занять; 

 ДПСЯ М – 9-7.5.2-73-54-19 Положення про робочу програму з 

навчальної дисципліни; 

 

А .2.2. Розвиток лідерського потенціалу: 

 ДПСЯ ПД – 9-7.1.4-217-54-19 Кодекс честі студента; 

 Програма розвитку лідерських якостей науково-педагогічних 

працівників і студентів на 2017-2022 роки; 

 

А .2.3. Розвиток підприємницького напряму: 

 ДПСЯ ПП–9-6.2.2-209-54-19 Положення про Школу НАССР; 

 ДПСЯ ПП–9-6.2.2-210-54-19 Положення про Малу академію ПУЕТ; 

 

А 3 Забезпечувальні процеси: 

А .3.3. Управління ресурсами: 

 ДПСЯ ПП – 9-6.2.2–128–50-19 Положення про архівний підрозділ; 

 ДПСЯ М–9-7.1.2-17-54-19 Посадова інструкція. Методика 

розробки, оформлення, впровадження та використання; 

 ДПСЯ ПД – 9-7.4-214-06-19 Положення про відрядження 

працівників, студентів, аспірантів і докторантів; 

 ДПСЯ М - 9. -4.2 – 130 – 01- 19 Інструкція з діловодства; 

 

інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на 

вимогу законодавства: 

 оновлення керівного складу Університету на вкладці 

«Організаційна структура», складу інститутів та факультетів, кафедр та 

структурних підрозділів; 

 освітні програми, що реалізуються в Університеті, та перелік 

освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою 

(закладки «Вступнику», «Кафедри»); 

 правила прийому до Університету на поточний рік та зміни до них, 

тощо (закладка «Вступнику»); 

 розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення 

кваліфікації здобувачів освіти; (закладки «Вступнику», «МІПК»); 

 перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок 

надання та оплати (закладки «Вступнику», «МІПК»); 

 

2. Відповідно до п. 2 наказу від 19 грудня 2018 року № 313-Н «Про 

призначення Уповноваженої особи, відповідальної за запобігання корупції у 



Вищому навчальному закладі Укоопспілки «Полтавський університет 

економіки і торгівлі» на 2019 рік»  декани факультетів, директори інститутів та 

відокремлених структурних підрозділів, завідувачі кафедр, керівники 

структурних підрозділів попереджені щодо кримінальної, адміністративної, 

цивільно-правової та дисциплінарної відповідальності за порушення 

законодавства в сфері запобігання і протидії корупції. 

Відповідно до п. 3 наказу від 19 грудня 2018 року № 313-Н «Про 

призначення Уповноваженої особи, відповідальної за запобігання корупції у 

Вищому навчальному закладі Укоопспілки «Полтавський університет 

економіки і торгівлі» на 2019 рік»  декани факультетів, директори інститутів та 

відокремлених структурних підрозділів, завідувачі кафедр, керівники 

структурних підрозділів попередили науково-педагогічний персонал та 

співробітників щодо кримінальної, адміністративної, цивільно-правової та 

дисциплінарної відповідальності за порушення законодавства в сфері 

запобігання і протидії корупції, а також звернули увагу на особисту 

відповідальність за невжиття заходів із своєчасного інформування 

Уповноваженої особи, відповідальної за запобігання корупції у Вищому 

навчальному закладі Укоопспілки «Полтавський університет економіки і 

торгівлі», про виявлені факти корупційних правопорушень.  

3. Відповідно до розпоряджень по університету від 18 березня 2019 

року № 45-У «Про підготовку та проведення літньої екзаменаційної сесії 2018-

2019 навчального року для студентів I-V курсів ступеня бакалавра/магістра», 

від 03 вересня 2019 року № 126-У «Про підготовку та проведення зимової 

екзаменаційної сесії 2019-2020 навчального року для студентів VI курсу 

ступеня магістра денної форми навчання», від 29 листопада 2019 року № 226-У 

«Про підготовку та проведення зимової екзаменаційної сесії 2019-2020 

навчального року для студентів I-V курсів ступеня бакалавра/магістра денної 

форми навчання» та на виконання вимог пункту 7 наведених розпоряджень 

проведено організаційні збори з науково-педагогічними працівниками і 

студентами, на яких обговорено стан поточної успішності, основні вимоги до 

проведення зимової та літньої екзаменаційних сесій та попереджено науково-

педагогічний персонал та співробітників щодо кримінальної, адміністративної, 

цивільно-правової та дисциплінарної відповідальності за порушення 

законодавства в сфері запобігання і протидії корупції. 

4. Розпорядженнями по університету від 29 листопада 2019 року № 

227-У «Про порядок проведення екзаменаційної сесії студентів І, ІІ, IІІ та IV 

курсів повного терміну навчання на основі системи незалежного тестування», 

забезпечено проведення екзаменів для студентів І-IV курсів денної форми 

навчання з використанням технологій централізованого незалежного 

тестування. Визначено два етапи проведення екзаменів у наступній 

послідовності: перший – комп’ютерне тестування на базі програми OpenTEST, 

другий – класична форма проведення екзамену згідно розкладу екзаменаційної 

сесії для студентів вищезазначених груп.  



5. З метою виявлення і запобігання (недопущення) випадків 

використання плагіату в усіх видах наукових та навчально-методичних праць 

(видань) серед науково-педагогічних працівників (НПП), докторантів, 

аспірантів, студентів усіх форм навчання, на виконання Положення «Про 

запобігання випадків академічного плагіату» та на виконання наказу від 31 

травня 2018 року №140-Н «Про забезпечення виконання положення «Про 

запобігання випадків академічного плагіату» продовжена робота з розміщення 

усіх наукових та навчально-методичних праць у репозитарії університету 

(відповідно до розпорядження по університету від 02 квітня 2018 року № 85 

«Про організацію самоархівування наукових публікацій до інституційного 

репозитарію університету»). 

6. В Університеті у жовтні 2019 року відповідно до «Плану-графіку 

проведення внутрішнього аудиту процесів діяльності університету згідно із 

вимогами міжнародного стандарту ISO 9001:2008 щодо функціонування 

системи управління якістю діяльності вищого навчального закладу» проведено 

внутрішній аудит управління процесом: 

– «Управління інфраструктурою та матеріально-технічними ресурсами в 

інституті заочно-дистанційного навчання, департаменті маркетингу, навчально-

науковому інституті інноваційних технологій управління, деканаті факультету 

харчових технологій, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу перевірку 

виконання коригувальних дій. Результати наступні: 1. У всіх структурних 

підрозділах оновлені інструкція щодо заходів з пожежної безпеки та схеми 

евакуації. 2. У всіх структурних підрозділах здійснено перевірку наявних 

вогнегасників, їх стан та терміни придатності, проведено заміна або 

перезарядження вогнегасників. 3. Посадові інструкції осіб, відповідальних за 

пожежну безпеку, містять відповідні обов’язки. 

– «Управління персоналом» у відділі кадрів, а саме перевірку виконання 

коригувальних дій. Результати: 1. Всі наявні у відділу кадрів посадові 

інструкції занесені у реєстр посадових інструкцій. Зміни у реєстр вносяться 

своєчасно начальником відділу кадрів. Усунені зауваження щодо ведення 

обліку та руху кадрів, оформлення посадових інструкцій. 2. За умови зміни осіб 

на тих чи інших посадах, при впровадженні нових посад, закінчення терміну дії 

посадових інструкцій, працівники відділу кадрів контролюють своєчасність 

актуалізації посадових інструкцій, термін дії котрих закінчився, відслідковують 

своєчасність перезатвердження діючих посадових інструкцій, розробки та 

затвердження нових посадових інструкцій. Але, не завжди працівники окремих 

структурних підрозділів своєчасно розробляють або переробляють посадові 

інструкції, тим самим порушуючи встановлений порядок. 

7. Відповідно до наказу по університету від 28 січня 2019 року № 33-

Н «Про проведення наглядового аудиту системи управління якістю діяльності 

університету аудиторами Української асоціації досконалості та якості» в 

університеті 25-26 квітня 2019 року проведений черговий наглядовий аудит 

системи управління якістю діяльності проведений аудиторами Громадської 

спілки «Українська асоціація досконалості та якості» (Товариством з 

обмеженою відповідальністю «Міжгалузевий центр якості «ПРИРОСТ»), які є 



уповноваженими Німецького органу сертифікації системи управління якості 

(DQS GmbH) DQS на підтвердження Міжнародного Сертифікату 440030QМ08 

Міжнародної мережі сертифікації (IQNet) і Німецького органу сертифікації 

системи управління якості (DQS GmbH) про відповідність діяльності вимогам 

міжнародного стандарту ISO 9001:2015.  

Всі заходи та підготовлені документи були направлені на проведення 

роботи з профілактики корупції у Вищому навчального закладі Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі». 

 

Уповноважена особа, відповідальна 

за запобігання корупції у Вищому 

навчального закладі Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки 

і торгівлі», перший проректор, професор   Н.С. Педченко 


