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ЗВІТ  

Уповноваженої особи, відповідальної за запобігання корупції у Вищому 

навчальному закладі Укоопспілки «Полтавський університет економіки і 

торгівлі», першого проректора,  

професора Рогози Миколи Єгоровича за 2016 рік 

 

Робота із запобігання корупції в 2016 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 9 грудня 2015 року № 354-Н «Про призначення 

Уповноваженої особи, відповідальної за запобігання корупції у Вищому 

навчальному закладі Укоопспілки «Полтавський університет економіки і 

торгівлі» на 2016 рік» призначено Уповноваженою особою, відповідальною за 

запобігання корупції у Вищому навчального закладі Укоопспілки «Полтавський 

університет економіки і торгівлі», першого проректора, професора Рогозу 

Миколу Єгоровича. 

2. Відповідно до наказу по університету від 25 лютого 2015 року 

№ 54-Н «Деякі питання оприлюднення інформації про діяльність Вищого 

навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і 

торгівлі» на виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 19 

лютого 2015 року № 166 «Деякі питання оприлюднення інформації про 

діяльність вищих навчальних закладів» відповідно до підпункту 3 частини 

другої статті 16, пункту 4 частини третьої статті 32, частини першої статті 79 

Закону України «Про вищу освіту», Закону України «Про доступ до публічної 

інформації», Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», 

Бюджетного кодексу України, а також з метою забезпечення відкритості та 

прозорості, прийняття рішень забезпечено розміщення на офіційному сайті 

Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки 

і торгівлі» (http://puet.edu.ua) інформації, яка підлягає обов’язковому 

оприлюдненню на офіційних веб-сайтах вищих навчальних закладів відповідно 

http://puet.edu.ua/


до вимог Закону України «Про вищу 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: 
Статут Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський 

університет економіки і торгівлі» (закладка «Доступ до публічної інформації»); 
Положення про Вчену раду Вищого навчального закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» (закладка «Доступ до 

публічної інформації»); 

персональний склад Вченої ради Університету (закладка «Доступ до 

публічної інформації»); 

Положення про Вчену раду факультету (закладка «Доступ до публічної 

інформації»); 

персональний склад Вчених рад факультетів (закладка «Доступ до 

публічної інформації»); 

положення про структурні підрозділи вищого навчального закладу 

(закладки кожного структурного підрозділу); 

ліцензії та сертифікати Університету (закладка «Приймальна комісія»); 

документи вищого навчального закладу, пов’язані із організацією 

освітнього процесу (закладка «Науково-навчальний центр»); 
склад керівних органів вищого навчального закладу (закладка «Керівні 

органи»); 

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

(закладка «Приймальна комісія»); 
річний звіт про діяльність вищого навчального закладу (закладка 

«Науково-навчальний центр»); 

річний фінансовий звіт про діяльність вищого навчального закладу з 

урахуванням інформації про надходження та використання коштів (закладка 

«Фінансово-економічне управління. Бухгалтерія»); 
результати щорічного оцінювання здобувачів вищої освіти (закладка 

«Науково-навчальний центр»); 

результати щорічного оцінювання науково-педагогічних і педагогічних 

працівників вищого навчального закладу, (закладка «Науково-методичний 

центр управління якістю діяльності університету»); 
розмір плати за навчання та за надання додаткових освітніх послуг 

(закладка «Приймальна комісія»); 

перелік вакантних посад у вищих навчальних закладах, призначення на 

які здійснюється на конкурсних засадах (закладка «Відділ кадрів»); 
кошторис вищого навчального закладу на поточний рік та всі зміни до 

нього (закладка «Фінансово-економічне управління. Бухгалтерія»); 
інформація про використання бюджетних коштів у розрізі програм 

(закладка «Фінансово-економічне управління. Бухгалтерія»); 

інформація щодо проведення тендерних процедур (річний план 



закупівель на поточний рік, а також відомості, що подаються до Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі для оприлюднення в інформаційному 

бюлетені «Вісник державних закупівель»), (закладка «Фінансово-економічне 

управління. Бухгалтерія»); 
штатний розпис на навчальний рік (закладка «Науково-навчальний 

центр»); 

інша інформація про процедури та результати прийняття рішень під час 

провадження діяльності у сфері вищої освіти вищими навчальними закладами, 

що потребує оприлюднення (розміщення) в порядку встановленому 

законодавством (закладка «Науково-навчальний центр»). 

3. Відповідно до п. 2 наказу від 9 грудня 2015 року № 354-Н «Про 

призначення Уповноваженої особи, відповідальної за запобігання корупції у 

Вищому навчальному закладі Укоопспілки «Полтавський університет 

економіки і торгівлі» на 2016 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 9 грудня 2015 року № 354-Н «Про 

призначення Уповноваженої особи, відповідальної за запобігання корупції у 

Вищому навчальному закладі Укоопспілки «Полтавський університет 

економіки і торгівлі» на 2016 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.  

4. Відповідно до розпоряджень по університету від 26 жовтня 2015 

року № 212 «Про підготовку та проведення зимової екзаменаційної сесії 2015-

2016 навчального року для студентів І-VІ курсів ступеня/освітньо-

кваліфікаційного рівня спеціаліста та магістра», від 19 листопада 2015 року 

№ 250 «Про підготовку та проведення зимової екзаменаційної сесії 2015-2016 

навчального року для студентів I-IV курсів ступеня/освітньо-кваліфікаційного 

рівня бакалавра» 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. 



5. Розпорядженнями по університету від 27 жовтня 2015 року № 225 

«Про порядок проведення екзаменаційної сесії студентів І та ІІ курсів повного 

терміну навчання на основі системи незалежного тестування», 26 жовтня 2016 

року № 234 «Про порядок проведення екзаменаційної сесії студентів І, ІІ та IІІ 

курсів повного терміну навчання на основі системи незалежного тестування» 

забезпечено проведення екзаменів для студентів І, ІІ, ІІІ 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. 

6. Розпорядженням по університету від 9 вересня 2015 року № 158а 

«Про організацію проведення поточного контролю знань студентів заочної 

форми навчання в рамках системи централізованого незалежного тестування» 

для забезпечення проведення в університеті другого етапу впровадження 

системи централізованого незалежного оцінювання з метою підвищення рівня 

якості оцінювання знань студентів, запроваджено проведення аудиторної 

контрольної роботи студентів заочної форми навчання І-ІІI курсу з напрямів 

підготовки (спеціальностей) у формі тестування у системі комп’ютерного 

тестування OpenTEST2. 

7. З метою забезпечення академічної доброчесності відповідно до 

частини п’ятої статті 6 Закону України «Про вищу освіту» та з метою 

ознайомлення наукової громадськості з доробком здобувачів наукових ступенів 

та відгуками офіційних опонентів, призначених для розгляду дисертацій в 

установленому законодавством порядку на виконання Наказу Міністерства 

освіти і науки України від 14 липня 2015 року № 758 «Про оприлюднення 

дисертацій та відгуків офіційних опонентів» та постанови Вченої ради 

університету від 2 липня 2015 року (протокол № 8) виданий наказ по 

університету від 6 серпня 2015 року № 155-Н «Про оприлюднення дисертацій, 

відгуків офіційних опонентів та перевірку на плагіат наукових робіт науково-

педагогічних працівників, дипломних робіт (проектів) студентів».  

На його виконання забезпечено розміщення на офіційному веб-сайті 

університету у розділі «Спеціалізована вчена рада по захисту дисертацій»  

- прийнятих до захисту спеціалізованою вченою радою дисертації 

(опубліковані монографії) в режимі читання; 

- примірника дисертації в електронному вигляді, крім дисертації, що 

містить державну таємницю або інформацію для службового користування, не 

пізніше ніж за 10 календарних днів до дати захисту дисертації, зазначеної в 

авторефераті дисертації, а у разі підготовки дисертації у вигляді опублікованої 

монографії – автореферат дисертації в електронному вигляді; 

- відгуків офіційних опонентів в електронному вигляді, крім відгуків 

на дисертацію, що містить державну таємницю або інформацію для службового 

користування, не пізніше ніж за 10 календарних днів до дати захисту 

дисертації, зазначеної в авторефераті дисертації; 

- авторефератів дисертацій, крім авторефератів дисертацій, що 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/paran116#n116


містить державну таємницю або інформацію для службового користування, не 

пізніше ніж за 30 календарних днів до дати захисту дисертації, зазначеної в 

авторефераті дисертації. 

8. На виконання Наказу Міністерства освіти і науки України від 18 

червня 2015 року № 646 «Щодо виконання постанови Кабінету Міністрів 

України від 20 травня 2015 року № 305 «Про внесення змін до постанови 

Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 796» та відповідно до 

Постанови Вченої ради Вищого навчального закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» від 3 липня 2015 року, 

протокол № 8 видано наказ від 3 липня 2015 року № 151-Н «Про затвердження 

переліку платних освітніх та інших послуг», яким 

- затверджено перелік платних освітніх та інших послуг, що 

надаються Вищим навчальним закладом Укоопспілки «Полтавський 

університет економіки і торгівлі» з врахуванням змін, що внесені до Переліку 

платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими 

установами та закладами системи освіти, що належать до державної і 

комунальної форм власності, та затверджені постановою Кабінету Міністрів 

України від 20 травня 2015 року № 305; 

- забезпечено розміщення та оновлення повної та достовірної 

інформації щодо переліку платних освітніх та інших послуг, що надаються 

університетом, на сайті університету (закладка «Фінансово-економічне 

управління. Бухгалтерія»). 

9. В Університеті у 2016 році 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 таких процесів: оперативне управління, навчальна діяльність, 

навчально-організаційний процес, навчально-методичне забезпечення, 

науковий процес, управління персоналом, засоби контролю знань, вмінь і 

навичок студентів на всіх 29 кафедрах та в структурних підрозділах. 

10. Відповідно до наказу по університету від 24 лютого 2016 року 

№ 59-Н «Про проведення наглядового аудиту системи управління якістю 

діяльності університету аудиторами Української асоціації якості» в 

університеті 11-13 травня 2016 року був 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 плановий наглядовий аудит системи управління якістю 

діяльності Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет 

економіки і торгівлі» 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 9001:2008.  

11. Підготовлено, схвалено Вченою радою університету 28 листопада 

2016 року (Протокол № 9) та запроваджено Стратегію розвитку Вищого 



навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і 

торгівлі» на 2017-2022 роки». 

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    М.Є. Рогоза 


