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1. зАгАльнI положЕншI

1.1. Положення про Комiсiю з етики Науково-дослiдного iнституту

iнтелектуальНоi власностi НАПрН УкраiЪи (да_rri - Положення) регулюе питання

дiяльностi та визначас ocHoBHi завдання, права, обов'язки, повноваження та склад

KoMiciT з етики Науково-дослiдного iнституry iнтелектуальноi власностi НАПрН

УкраiЪи (далi - Комiсiя з етики), взаемодiю з учасниками освiтнього процесу та

структурними пiдроздiлами Науково-дослiдного iнституту iнтелектУальнОТ

власностi НАПрН Украiни (далi - Iнстиryт).

|.2. Положення розроблено вiдповiдно до КонституцiТ УкраiЪи, Закону

Украiни <Про ocBiTy>, Закону УкраТни кПро вищь ocBiry>>, Статуту Iнстиryту,

Положення про академiчну доброчеснiсть Науково-дослiдного iнституту

iнтелектуа-гtьноТ власностi НАПрН УкраiЪи та Етичного кодексу Науково-

дослiдного iнстиryry iнтелектуальноi власностi НАПрН УкраiЪи.

1.3. Комiсiя з етики с колегiальним консультативним органом, метою

дiяльностi якого с сприяння дотриманню етичних принципiв i стандартiв Та

розв'язанню етичIIих конфлiктiв мiж Iшенами IнститутськоТ спiльноти, ЯКа

створена на виконання пп 5.5- 5.6 Положення lrро академiчну доброчеснiсть

Науково_дослiдного iнституту iнтелектуЕLльноТ власностi НАПрН УкраiЪи.

1.4" У своТй дiяльностi Комiсiя з етики керусться Конституцiсю УкраiЪи,

Законами УкраiЪи кПро ocBiTy>, <Про вищу ocBiTy>>, iншим законодавством

УкраiЪи, Статутом Iнституту, внутрiшнiми докуйентами Iнституry, циNf,

Положенням, Положенням про академiчну доброчеснiсть Науково-дослiдного

iнстиryту iнтелекryальноТ власностi FIАПрН УкраiЪи, Етичного кодексу Науково-

дослiдного iнстиryry iнтелектуальноТ власностi }IАПрН УкраiЪи.

2. OCHOBHI зАвдАння KOMICII з втики

2.1. Основними завдавши KoMicii з етики е:

1) сприяти розвитковi партнерських вiдносин та змiцненню довiри мiж

учасниками науково-дослiдноТ та освiтньоi дiяльностi, консолiдацii Iнститутськоi

спiльноти;



2) здiйснювати монiторинг дотримання членами IнститутськоТ спiльноти

етичних норм поведiнки, вQтановлених Itонотитуцiею УкраТни, законаМи УкраТни

кПро ocBiTy>>, кПро вищу ocBiTy> та Положенням про академiчну доброчеснiсть

Науково-дослiдного iнституry iнтелекту€Lльноi власностi НАПрН УкраТни;

3) забезпечувати розгляд та аналiз ситуацiй, гIов'язаних з порушенням норм

етичних стаriдартiв унаслiдок конфлiкry iHTepeciB;

4) надавати експертнi оцiнки щодо етичностi дiй i поведiнки членiв

Iнстиryтськоi спiльноти та рекомендацiТ щодо реаryвання на порушення нОРМ

Положення про академiчну доброчеснiсть Науково-дослiдного iнститУтУ

iнтелектуальноi власностi НАПрН Украiни;
n*

5) сприяти формуванню сдиноi органiзацiйноТ культури та високих

ik повсякденноТ етичноiмор€шьно- етичних якостей учасникiв освiтнього процесу,

поведiнки;

6) налагоджувати дiалог i досягнення згоди мiж сторонами конфлiкry

шляхом об'сkтивного та принципового обговорення скJIадних мор€Lльно-етичних

ситуацiй;

7) сприяти розв'язанню етичних конфлiктiв мiж учасниками освiтнього

процесу в Iнститутi, вирiuryвати конфлiктнi ситуацiТ конструктивно, в атмосфеРi

взаеморозумiння та поваги, предметно та справедливо;

S) виступати колективним консультантом в сиryацiях, якi викJIикаЮть

невпевненiсть в Тх етичностi та щодо дiй, якi можуть призвести До порУшенЬ

Положення про академiчну доброчеснiсть та Етичного кодексу Науково-"

дослiдного iнстиryry iнтелекту€tllъноТ власностi НАПрН УкраiЪи;

9) представляти Iнститут у зовнiшнiх вiдносинах з питань етичноТ

поведiнки та виконання Положення про академiчну доброчеснiсть та Етичного

кодексу Науково-дослiдного iнституту iнтелектуальноi власностi НАПРН

Украiни;

10) надавати рекомендацiТ щодо покращення мор€L[ьно-психологiчного

клiмаry в трудовому колективi, культури поведiнки членiв iнститутськоТ

спiльноти та поширення етичних цiнностей, принципiв та стандартiв;



11) iнiцiювати змiни i догrовнення до Положення про академiЧНУ

доброчеснiсть Науково-дослiдного iнституту iнтелектуа-ltьноi власностi НАПрН

УкраТни та цього Положення.

3. ПОРЯДОК ФОРМУВАНIUI KOMICIi З ВТИКИ

3.1. Комiсiя з етики включас осiб, що користуються беззаперечним

мор€L;1ьним авторитетом в колективi Iнституту, володiють необхiднимИ

особистiсними якостями, соцiальним та академiчним досвiдом дJIя здiйснення

монiторингу за дотриманням членами Iнститутськоi спiльноти Положення про

академiчну доброчеснiсть та Етичного кодексу Н3уково-дослiдного iнституту

iнтелектуальноi власностi НАПрН УкраiЪи.,

3.2. Комiсiя з етики створюсться у загаrrьнiй кiлькостi не менше 3 осiб. .Що

скJIаду KoMicii з етики можуть включатися, в тощ[у числi, представники науково-

педагогiчних працiвникiв, адмiнiстративною персонсLлу, здобувачiв вищот освiти.

кандидаryри до скJIаду koMicii з етики з числа здобувачiв вищот освiти

пропонуються на заг€шьних зборах здобувачiв вищоi освiти.

3.3. Склад KoMiciT з етики призначасться директором Iнституту TepMiHoM на

5 poKiB. Одна й та сама особа не може бути членом KoMiciT з етики бiльше нiж два

термiни пiдряд.

Пiсля завершення TepMiHy повноважень Комiсiя з етики продовжус

виконувати покJIаденi на неi обов'язки до призначеннiя нового складу KoMiciT з.,

етики.

3.4. Голова KoMiciT з етики, його заступник та секретар KoMicii з етики

обираються на першому засiданнi koMiciT з етики з числа iT членiв шляхом

голосування простою бiльшiстю голосiв.

3.5. IfueHcTBo в KoMiciT з етики припиняеться у таких випадках:

1) поланн я заявИ аIленоМ KoMicii з етики про скJIадення гIовноважень за

власним бажанням;



2) систематичне невиконання обов'язкiв члена KoMiciT з етики ЧИ

шорушення ним Положення про академiчн} доброчеснiсть Науково-ДОслiДногО

iнституту iнТелектуальноi власностi НАПрН Украiни;

3) припинення трудових вiдносин з Iнститутом чи вiдрахування зi скJIаДУ

здобувачiв вищоi освiти.

з"6. Рiшення про припинення членства в KoMicii з етики внаслiдок

систематичного невиконання членом KoMiciT з етики cBoik обов'язкiв Чи

порушенЕя ним Положення про академiчну доброчеснiсть Науково-ДослiДного

iнституту iнтелекryаrrьноi власностi НАПрН УкраТни приймаеться КомiсiСЮ З

етики за 11оданням Голови KoMicii з етики. Рiшення_вважаеться прийнятим, якЩо

його пiдтримало не менше двох третин вiд загального скJIаду KoMiciT З еТИки.

з.7. У,разi доСтроковоГо припиНенЕЯ особоЮ членства в KoMiciT з етики,

Комiсiя з етики мае право визначити кандидатуру iз кола членiв IнститутськоТ

спiльноти та обрати Ti до складу KoMiciT з етики шlляхом голосування.

3.8. Члени KoMiciT з етики не можутъ делегувати своi повноваження iншим

особам.

З.9. Члени KoMiciT з етики здiйснюють свою дiяльнiсть на громадських

засадах. За кожним членом KoMiciT з етики визнаеться право не брати УЧасТь У

розглядi конфлiктного випадку за умови iснування обставин, Що МОЖУТЬ

поставити пiд cyMHiB його незаангажованiсть у конкретнiй справi.

4. повновджЕння KOMICII з втики тА оргАнIзАцIя ii роьоти''

4.|. Повноваження KoMicii з етики полягають у сприяннi розв'язанню

етичних конфлiктiв мiж учасниками освiтнього процесу в IнститУтi У СфеРi

академiчноТ (освiтянськоТ, Iнститутськоi, службовоi) етики за умови вiдсутностi у

дiяннi особи (осiб), сторони таlабо cTopiH конфлiкту lrорушень норм права, аJIе

мiстятЬ наявнiстЬ порушеНь норМ етикИ i доброчесностi, що викJIикас громадський

осуд.



В той же час, як буль-яке суб'ективне судження, будь-яке рiшення KoMiciT

щодо визначення поведiнttи учасника науково-дослiдного та освiтнЬого ЦРОЦеСУ

як неетичноТ матиме певний вiдсоток yMoBHocTi.

4.2. Itомiсiя з етики мас повноваження одержувати ,га розглядати скарги

(заяви, звернення, службовi записки тощо) щодо iнциденту (конфлiкry) таlабо

порушень н9рм етики i доброчесностi, якi надiйшли на поштову/електронну

адресу Iнституry i cKepoBaHi директором до розгляду на KoMiciT з етики таlабО

надiйшли безпосереднъо до KoMiciT з етики (Голови KoMiciT з етики).

Реестрацiя поданих заяв здiйснюеться у системi дiловодства IнститУтУ Та

секретарем KoMiciT з етики.

4.з. Скарги (заяви, звернення, службовi записки тощо) подаються в

письмовiй формi та мають мiстити данi заявника: iм'я, прiзвище, мiсце роботи

(посада, струкryрний пiдроздiл) , мiсце навчання (*урс, група), адреса, KoHTaKTi

данi, опис конфлiкту таlабо дii, що оскаржуеться та особистий пiдпис особи

заявника. Днонiмнi заяви чи TaKi, що не вiдповiдають вказаним вимогаМ, не

розглядаються.

4.4. Сторона таlабо сторони конфлiкту мають право:

2) ознайомлюватися з yciMa матерiалами перевiрки щодо встаноВЛення

фuпry порушення етики, подавати до них зауваження;

3) Особисто або через представника надавати

або вiдмови,гися вiд цього, брати участь у дослiдженнi'

4) знати про дttту, час i мiсце засiдання,

обговорення питання про встановлення факry порушення етики.

4.5. На засiдання KoMiciT з етики запрошуються заявник таlабо yci сторони

конфлiкту. Пiсля надходження заяви секретар KoMicii з етики повiдомляс сТорОнУ

конфлiкту про ДЕlц, мiсце та час проведення засiдання koMiciТ з етики (на

електронну/гrоштову адресу таlабо вручення заявнику (cTopoHi таlабо сторонам),

рiшеннЯ KoMicii щодО призначення засiДання комiсii з розгляду заяви особисто пiд

пiдпис або iншим зр)л{ним шшяхом).

ycHi та письмовi поясЕення

д.оказiв порушення;
t.

бути присутнiми пiд час



4.6. Якщо Комiсiя з етики приймае рiшення про т9, що питання, яке

мiститься в заявi, виходить за межi iT компетенцiТ та IIе пiдлягас розгляду або не

вiдповiдас цiлям дiяльностi KoMicii з етики, заявник та/або сторона конфлiкту мае

бути про це повiдомлений

роз'ясненням причин вiдмови.

у письмовiй формi в найкоротший строк iз

4.7. Для здiйснення cBoik повноважень Комiсiя з етики ма€ право

одержувати вiд ycix учасникiв науково-дослiдного та освiтнього процесу,

структурних пiдроздiлiв Iнстиryry iнформацiю та документи щодо проблемного

питання, у разi потреби запиryвати додатковi матерiали.

Щля вирiшення окремих питань Комiсiя з етики4.8. l_{ля вирtшення окремих питань Комtсrя з етики може звертатися з метою

консультацiй до вiдповiднrх фахiвцiв iнших установ, органiзацiй та закладiв.

4.9. Комiсiя з етики проводить iнформацiйну роботу щодо rlопуляризацiТ

морЕtльно-етичних цiнностей, принципiв та стандартiв, надас консультацii

здобувачам вищоТ освiти та працiвникам, якi мають сумнiви або непевнiсть щодо

того, що iх дii або бездiяльнiсть можуть порушити Положення про академiчну

доброчеснiсть Науково-дослiдного iнституту iнтелектуальноТ власностi FIАПрН

УкраiЪи.

4.10. Формою роботи KoMicii з етики е засiдання, якi скJIикаються Головою

KoMiciT з етики або на вимоry iT членiв.

4.||. Iнформацiя гrро час, мiсце i порядок денний чергового засiдання

надаеться секретарем KoMiciT з етики yciM iT членам Йе пiзнiше, нiж за 5 днiв до

засiдання. Порядок денний та супровiднi документи розсилаються на електроннl

адреси усiм.rленам KoMiciI з етики.

4.12. Засiдання KoMicii з етики правомочне, якщо в ньому бере участь не

менше 2В ri скJIаду. Рiшення KoMiciT з етики з кожного питання порядку денного

приймаються вiдкритим голосуванням простою бiльшiстю голосiв iT членiв,

присутнiх на засiданнi. При рiвнiй кiлькостi голосiв голос Голови KoMiciT з етики с'

ухв€Lльним.

4.|З. Засiдання KoMicii з етики веде Ti Голова, який пiдписус протоколи,

рiшення тощо. За вiдсутностi Голови його обов'язки виконус заступник.

4.8.



Ведення протоколiв засiдань, технiчну пiдготовку матерiалiв до розгляДУ на

засiданнi, оформлення iнших документiв здiйснюе секретар Koп,riciT з етиКИ.

4.I4. Порядок денний засiдань KoMicii з етики формуеться Головою KoMiciT З

етики. Обов'язковому розгляду пiдлlягають заяви про порушення норм академiчноТ

етики. Рiшення KoMiciT з етики оформлясться протоколом, якиЙ пiдписують

Голова та секретар KoMicii з етики.

4.\5, Комiсiя З еТики зберiгае документи, Iцо стосуються if дiяльностi

протягом 5 poKiB.

4.|6. Комiсiя з етики щорiчно iнформуе про свою роботу Вчену раду

Iнстиryry 
,ф

5. рIшЕнIIя KoMIcI[ з ш,тики

5.1" Рiшення KoMicii з етики приймаються вiдкритим голосуванням членiв

KoMicii етики. Рiшення вважасться прийнятим, якщо за нього проголосУВала

бiльшiсть вiд присутнiх на засiданнi членiв koMicii з етики, Якщо голоси членiв

KoMicii з етики подiлилися порiвну, голос Голови KoMicii з етики € ухвЕtльниМ.

5.2. Рiшення KoMicii з етики пiдписуе Голова KoMicii з етики. Копii рiшень

надаються сторонам конфлiкту упродовж п'яти робочих днiв iз дати проведення

засiдання KoMicii з етики, на якому розглядалася вiдповiдна заява IПЛяхОМ

надсилання його на електронну/поштову адресу та/або вручення заявнику

(cTopoHi) особисто пiд пiдuис. _. 
.

рiшення koMiciT з етики мають рекомендацiйний характер. Комiсiя з етикtf,

мае право переглянути свос рiшення.

5.З. За результатами розгляду скарги (заяви, звернення тощо) та

встановлення факry порушення Положення про академiчну доброчеснiсть

Науково-дослiдного iнституту iнтелекту€rльноi власностi FIАПрН Украiни Комiсiя

з етики може рекомендувати директору Iнституry застосувати до учасника

освiтнього процесу в Iнститутi заходи виховного або дисциплiнарного характеру.

5.4. Розгляд конфлiкту у koMicii з етики вiдбуваеться гласно та вiдкрито,

якщо за вмотивованою вимогою однiеТ з cTopiH Комiсiя з етики не дiйде висновку

про необхiднiсть дотримання вимог конфiденцiйностi.



б. прикIнцЕвI полохtЕння

б.1. Положення про комiсiю з етики Науково-дослiдного iнституту

iнтелектуальноТ власностi НАПрН УкраiЪи затверджуеться та вводиться в дiю

нак€вом директора Iнституту.

6.2. Змiни та/або доповнення до цього Положення вносяться в порядку,

встановленому для його прийняття.


