
Анонімне анкетування серед студентів «Молодь проти корупції» 

1. Що Ви віднесли б до корупційних дій? 

□ Хабарництво 

□ Зловживання службовим становищем в особистих цілях 

□ Здирництво (вимагання послуг, вимоги придбання конкретних видань, тощо) 

□ Кумівство та фаворитизм 

□ Дарування подарунків (квіти тощо) 

□ свій варіант    

2. Під час здійснення корупційних дій, на Вашу думку, хто порушує закон? 

□ Закон порушує той, хто вимагає хабар 

□ Посередник у хабарництві 

□ Закон порушує той, хто пропонує хабар 

□ Закон порушує той, хто вимагає хабар, посередник та той, хто пропонує хабар 

□ Свій варіант    

3. Чи вважаєте Ви, що іноді корупція є виправданою? 

□ Корупція в певних випадках є засобом, що виправдовує мету 

□ Корупція не є виправданою 

4. Для Вас термін «корупція» - це ? 

□ Злочин 

□ Норма суспільного життя 

□ Найпростіший спосіб вирішення проблем 

□ Свій варіант    

5. З чим асоціюється поняття корупції у вищій школі? 

□ Швидко і просто вирішити проблеми 

□ Прояв нахабства викладачів 

□ Випуск некваліфікованих фахівців 

□ Невід’ємна частина процесу освіти 



□ Традиційна форма подяки 

□ Можливість підвищити добробут викладачів 

□ Свій варіант 

6. Чи стикалися Ви з проявами корупції у КОГПА ім. Тараса Шевченка? 

□ Так 

□ Ні 

7. На Вашу думку, від кого походить ініціатива хабара? 

□ Ініціатива походить від викладача 

□ Ініціатива походить від посередника 

□ Студент є ініціатором добровільного хабара 

□ Запропонувати хабар порадили батьки/родичі 

□ Свій варіант    

8. На Вашу думку, чи потрібно протидіяти корупції? 

□ Так, я готовий робити це особисто 

□ Вважаю протидію корупції недоцільною 

□ Ні, це явище, з яким не варто боротись взагалі 

□ Свій варіант    

9. На Вашу думку, що потрібно для того, щоб боротися з корупцією? 

□ Згуртованість 

□ Наявність необхідних знань 

□ Підтримка громадськості 

□ Підтримка батьків/родини 

Свій варіант    

10.Чи користувались Ви консультативним телефоном довіри/електронною 

адресою під час заліково-екзаменаційної сесії в університеті? 

□ Так 

□ Ні 



□ Не чув про це взагалі 

11. Чи підтримуєте Ви ідею створення антикорупційного комітету у КОГПА ім. 

Тараса Шевченка? 

□ Так 

□ Ні 

□ Свій варіант    

Дякуємо за участь в анкетуванні! 


