Анкета «Молодь проти корупції»
(для здобувачів) зі спеціальності 201 «Агрономія»
https://docs.google.com/forms/d/1t4CWFvUgzGOV5vOAheOxPH3ejY0s-OIneErFbqH27A/viewanalytics – за цим посиланням доступні статистичні дані опитування
будь-якому користувачеві (навіть не зареєстрованому)! Щоб побачити кількість
відповідей (або частку (%)) наведіть курсор на відповідну частину діаграми!
Анонімне анкетування «Молодь проти корупції» містило 7 запитань, з яких
перше питання визначало персональне тлумачення поняття «корупційні дії»
здобувачами. З 4 анонімно опитаних респондентів – 2 вважали корупційні дії
хабарництвом, 1 – здирництвом (вимаганням послуг чи придбання конкретних
видань, тощо) та ще 1 респондент вважав корупційними діями дарування
цінних подарунків.
Що Ви віднесли б до корупційних дій?

Хабарництво.

Зловживання службовим
становищем в особистих цілях.

25%

50%

Здирництво (вимагання послуг,
вимоги придбання конкретних
видань, тощо).
Кумівство та фаворитизм.

25%
Дарування цінних подарунків.

Рис. 1. Тлумачення поняття корупційні дії здобувачами
Водночас, за результатами анкетування, всі здобувачі вважали, що під час
здійснення корупційних дій, закон порушує той, хто вимагає хабар, посередник
та той, хто пропонує хабар.

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

Посередник у хабарництві.

Закон порушує той, хто
пропонує хабар.

100%

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

Рис. 2. Порушники закону під час здійснення корупційних дій, на думку
здобувачів
Всі здобувачі вважали, що корупція не може бути виправданою, як показано
на рис. 3.
Чи вважаєте Ви, що іноді корупція є виправданою?

100%

Корупція в певних
випадках є засобом, що
виправдовує мету.
Корупція не є
виправданою.

Рис. 3. Виправданість корупції, на думку здобувачів
На запитання: «Для Вас термін «корупція» – це?» – 75% (3 з 4) респондентів
відповіли – «злочин». Один здобувач обрав відповідь, що корупція це –
«найпростіший спосіб вирішення проблем».

Для Вас термін «корупція» – це?

Злочин.

25%

Норма суспільного
життя.
Найпростіший спосіб
вирішення проблем.

75%

Рис. 4. Тлумачення терміну «корупція» здобувачами
У всіх аспірантів корупція у навчальному процесі асоціювалася з випуском
некваліфікованих фахівців, як показано на рис. 5.
З чим асоціюється поняття корупції у навчальному процесі?
Випуск
некваліфікованих
фахівців.
Невід’ємна частина
процесу освіти.
100%

Традиційна форма
подяки.
Можливість підвищити
добробут викладачів.

Рис. 5. Асоціації з поняттям «корупція у навчальному процесі» у здобувачів
Жоден з респондентів не стикався з проявом корупції в установі, згідно з
результатами цього анкетування.

Чи стикалися Ви з проявами корупції в установі?

Так.

100%

Ні.

Рис. 6. Корупція в установі
Всі здобувачі готові особисто протидіяти корупції, що показано на рис. 7.
На Вашу думку, чи потрібно протидіяти корупції?

Так, я готовий робити це
особисто.
100%

Вважаю протидію
корупції недоцільною.
Ні, це явище, з яким не
варто боротись взагалі.

Рис. 7. Готовність здобувачів протидіяти корупції

