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1. Загальнi положення

1r1. Положення про врегулювання конфлiктних ситуацiй у Науково-

дослiдному iнститутi iнтелектуаJIьноi власностi НАПрН УкраТни (далi

Положення) мас на MeTi заходи, якi спрямованi на покращення якостi Освiти

та пiдвищення ефективностi роботи в Iнститутi з метою забезпечення

прозорогО процесу, спрямованогО на вирiшення конфлiктних ситуацiй та

проблем в найкоротшi TepMiHlt.

1.2. Положення розроблено згiдно з Конститучiсю Украiни, КоДеКСОМ

законiв про працю Украiни, Законами Украiни <Про вищу ocBiTy>, <Про

ocBiTy>>, <Про засади запобiгання та протидii дискримiнацii В YKpaiHi>,

Правил' внутрiшнього трудового розпорядку t".r"ryry, СтатутУ НаУКОВО-

дослiдного iнституту iнтелекту€L[ьноi власностi НАпрн Украiъи, наказiв та

розпоряджень директора, iнших правових документiв.

1.3. Щля цiлей даного Положення використовуються наступнi термiни:

1J.1. конфлiкm - це протирiччя, що виникас мiж двома чи бiльше

особами в процесi ikHboi спiльноi дiяльностi через непороЗУмiнНЯ абО

протилежностi iHTepeciB i поглядiв, вiдсутнiсть згоди мiж двома та бiльше

сторонами;

|.3.2. конфлiкmна сumуацiя - це суперечливi позицii cTopiH за будь -

якого приводу, прагнення до протилежних цlлеи, використання Рlзних

засобiв по Тх досягненню, розбiжнiсть iHTepeciB, бажань i т.д.;

1.3.3. duскрuлtiнацiя - ситуацiя, за якоТ особа таlабо група осiб За ТХ

ознаками раси, кольору шкiри, полiтичних, релiгiйних та iнших ПеРеКОнаНЬ,

cTaTi, BiKy, iнвалiдностi, етнiчного та соцiального походження, громадянсТВа,

сiмейного та майнового стану, мiсця проживання, мовними або iншими

ознаками, якi були, с та можуть бути дiйсними або припущеними, зазна€

обмеження У визнаннi, реалiзацii або користуваннi правами i свободами в

буль-якiй формi, встановленiй Законом Украiни <про засади запобiгання та

протидi|дискримiнацii в ykpaiHi>, kpiM випадкiв, коли таке обмеження мае



правомiрну, об'ективно обrрунтовану мету, способи досягнення яКОТ С

нuшежними та необхiдними;

|.3,4. булiнz (цьtування) - дiяння (дii або бездiяльнiсть) учасникiв

освiтнього процесу, якi полягають у психологiчному, фiзичному,

економiчному, сексуzшьному насильствi, у тому числi iз застосуванням

засобiв електронних комунiкацiй, що вчиняються стосовно малолiтньот чи

неповнолiтньоТ особи та (або) такою особою стосовно iнших учасникiв

освiтнього процесу, внаслiдок чого могла бути чи була заподiяна шкода

психiчному або фiзичному здоров'ю потерпiлого;

1.3.5. сексуальнi dо.uuzання - дii сексуаJIьного характеру, вираженi

словесно (погрози, заJIякування, непристойнi зауваження) абО фiЗИЧНО

(доторкання, поплескування), що принижують чи ображають осiб, якi

перебувають у вiдносинах освiтнього, трудового, службового, матерiального

чи iншого пiдпорядкування.

серед Bcix працiвникiв

iнстиryту iнтелектуальноi

|.4. Положення розроблено для запобiгання конфлiктних ситуацiй

регламентуе застосування заходiв щодо попередження конфлiктНих СИТУаЦiй

(включаючи пов'язанi з сексуatльними домаганнями, дискримiнацiею

булiнгом), €Lлгоритм дiй у випадках вирiшення конфлiктних ситуацiй

способи ii врегулювання.

2. Загальнi засади запобiгання конфлiктним сиryачiям

2.1. З метою попередження конфлiктних ситуацiй, запобiгання

дискримiнацii, сексу.tльних домагань та булiнгу в Iнститутi керiвник

структурного пiдроздiлу зобов' язаний :

2.|.У створювати сприятливий соцiально-психологiчниЙ клiмаТ В

колективi;

2.1.2. при спiЛкуваннi з пiдлегЛими та здобувачами вищоi освiти бути

завжди компетентними, органiзованими, принциповиМи, Ч9СНИМИ,

та

та



справедливими, вимогливими, проявляти доброзичливiсть й терпимiсть, З

повагоЮ ставитиСя дО особистОго життЯ пiдлеглого/ здобувача вищоi освiти,

уникати порад в цiй областi;

2.I.З. проводити педагогiчнi бесiди iз здобувачами вищоi освiти;

2.|.4. встановлювати довiрчi стосунки у взасмовiдносинах iз здобувачами

вищоi освiти;

2.1.5. створЮвати об'сктивнi умови нейтралiзацiI особистих причин

виникнення конфлiктних ситуацiй, а саме дотримуватиая принципу соцiальноТ

справедливостi в рiшеннях, якi стосуються iHTepeciB особистостi здобувача

вищоi освiти, працiвника, викладача.

2.2.,У випадкУ виникнеНня ситуацii, яка може привести до конфлiкту,

керiвник структурного пiдроздiлу мас свосчасно виявляти ii та реагувати в

межах cBoik повноважень. Якщо врегулювати конфлiкт не вд€tлося, BiH мас

поставити до вiдома директора IнститутУ та Комiсiю з врегулювання

конфлiктних ситуацiй.

2.з. Керiвник структурного пiдроздiлу зобов'язаний конструктивно

вирiшувати конфлiктнi ситуацii ((викJIадач здобувач вищоТ освiти>> за

допомогою стратегii спiвробiтництва та компромiсу, мiнiмiзацii негативних

емоцiй опонентiв, у розрахунку на високi моральнi та професiйнi якостi

викладача, тощо.

3. Комiсiя з вреryлювання конфлiктних ситуацiй

З.1. ЩлЯ вирiшенНя питанЬ щодО вреryлювання конфлiктних ситуацiй,

включаючи пов'язанi iз сексу€tльними домаганнями, дискримiнацiею та

булiнгом, в Iнститутi дiе Комiсiя з вреryлювання конфлiктних ситуацiй (далi -
Комiсiя), яка е постiйно дiючим робочим органом.

З.2. Що складу KoMicii входять iнспектор з кадрiв, директор, керiвник

центру, вiдповiдального за аспiрантуру, голова трудового колективу, голова

Ради молодих вчених, представник здобувачiв вищоi освiти. Склад KoMiciT



затверджуеться наказоN4 директора Iнституту у перiод з 1 по 5 грулНя оДИН РаЗ

на 3 роки.

З.3. При вирiшенi конкретноi конфлiктноТ ситуацii у засiданнi KoMiciT за

рiшенням iT голови може брати участь з правом дорадчого голосу керiвник

структурного пiдроздiлу Iнституту, мiж працiвником якого та здобУваЧеМ

вищоi освiти виник конфлiкт.

3.4. Комiсiя зобов'язана у своТй роботi дотримуватиая засад поваГИ ДО

приватного життя та захисту персон€Lльних даних учасникiв конфлiктноТ

ситуац1l.

3.5. Засiдання KoMiciT проводить iT голова, або, за його дорученняМ,

заступник голови.

З.6. Питання, що обговорюються пiд час засiдань оформлюються

протоколами, якi пiдписують головуючий та секретар KoMiciT.

4. Прошедури врегулювання коllфлiктних ситуаuiй

4.1,. Щля вирiшення конфлiктних ситуацiй в Iнститутi перелбачено два

способи ix врегулювання - формальний та неформальний.

4.2. Якщо працiвники таlабо здобувачi вищоi освiти Iнституту вважаЮТЬ,

що ikHi права були порушенi i немас можливостi залагодити конфлiкт методом

переговорiв, вони можуть подати скарry до KoMicii.

4.3. Скарга пода€ться до KoMicii у шисьмовiй формi (в паперовому вигляДi

до приймальноТ директора Iнституту каб. 1З03 або в електронноМУ - На ПОШТУ

}еýýi@rЁ}яу,ýg) i повинна мiстити опис порушення права особи, зазначення

часу, коли вiдбулося порушення, можливi докази, що пiдтверлжують викладенi

у скарзi факти, прiзвище, iм'я та по батьковi скаржника, його групу/гrосаду i

контактний номер телефону.

4.4. Скарги, оформленi з порушенням вимог п. 4.З. даного Положення

щодо зазначення прiзвища, iм'я, та по батьковi скаржника не розглядаються.



4.5. Скаргу може бути гIодано протягом 30 днiв з дня виявлення

порушення або з дня, коли повинно було стати вiдомо про його вчинення.

4.6..пiсля отримання скарги та проведення консультацii з представником

KoMiciT скаржник мае право обрати один iз способiв врегулювання конфлiктноТ

ситуацii.

4.7. При вреryлюваннi конфлiктноi ситуацii за неформальною

процедурою Комiсiя в разi необхiдностi, отримуе вiд скаржника в письмовiй

формi уточнюючi та додатковi деталi, пов'язанi iз конкретною ситуацiсю, та

призначае дату проведення спiльнот зустрiчi зi сторонами конфлiкту, яка не

може бути призначена у TepMiH, який перевищуе 10 каJIендарних днiв з
ь!

моменту отримання скарги.

4.7.L У визначенУ датУ КомiсiЯ проводить зустрiч з учасниками

конфлiктноi ситуацii. У разi неможливостi присутностi однiеi зi cTopiH без

поважноi цричини - зустрiч проводиться без неТ.

4.7.2. Комiсiя вивчае скаргу, надае консультацii обом сторонам

конфлiкту, пропонус способи вирiшення конкретноi конфлiктноТ ситуацiТ, якi

не передбачають прийняття рiшень керiвництвом Iнституту, пов'язаних

настанням негативних наслiдкiв для cTopiH конфлiкту.

4.7.з. у разi досягнення спiльного рiшення неформальна процедура

завершусться.

4.7.4. На вимогу cTopiH конфлiкту спiльне рiшення оформлюсться у t

письмовiй формi. Примiрник такого рiшення зберiгастъся в koMiciT з

вреryлювання конфлiктних ситуацiй 5 pokiB. Кожна iз cTopiH конфлiкту також

отримус по одному примiрнику такого рiшення.

4.8. Формальний спосiб врегулювання конфлiктноi ситуацiТ здiйснюеться

в разi:

- якщо скаржником обрано формальну процедуру;

вiдмови потенцiйного порушника вiд неформальноТ процедури;



якщо шляхом неформальнот процедури не було досягнуто спiльного

рlшення.

4.8.1. Комiсiя в межах формальноi процедури пiсля отримання сКаРГИ

обов'язково iнформуе керiвництво Iнституту та протягом 10 робочих днiв

проводить свое засiдання, на якому вирiшустъся питання rцодо належностi до

компетенцii koMicii розгляд скарги. fuя здiйснення свосi дiяльностi комiсiя

мас праВо на отримання в письмовiй формi вiд cTopiH конфлiкту уточнюючу та

додаткову iнформацiю, пов'язану iз конфлiктною ситуацiею (дата, мiсце, час,

особи, якi залученi до ситуацii, свiдки, тощо).

4.s.?.Протягом 30 календарних днiв вiд дня отримання скарги, Комiсiя

проводить засiдання на яке запрошуються скаржник, потенцiйний lrорушник,

керiвниК структуРногО пiдроздiлУ Iнституту, в якому працюе науковий

спiвробiтник (викладач), який е стороною конфлiкту та на ix вимогу iншi особи,

якi можуть надати необхiдну iнформацiю щодо cyTi конфлiктноi ситуацiТ.

4.s.з. Строк розгляду скарги може бути продовжено не бiльше нiж на 15

к€tлендарних днiв, з прийняттям вiдповiдного рiшення Комiсiсю. При цьому

заг€UIьний TepMiH вирiшення конфлiктноТ ситуацii не може перевищувати 45

календарних днiв вiд дня отримання скарги.

4.8.4. За результатами проведення формальноi процедури ВреГУЛЮВаННЯ

конфлiкТноi ситуацii КомiСiя приймас рiшення, яке оформлюеться у письмовiй

формi та пiдписусться BciMa членами koMicii та стороЁами конфлiкту, кожна з ,

якиХ отримуе примiрнИк рiшенНя. Рiшення KoMiciT носить рекомендацiйний

характер.

4.8.5. На пiдставi рiшення KoMicii керiвництво Iнституту може

застосувати вiдповiднi заходи реагування в межах свост компетенцii та

положень законодавства Украiни.

4.8.6. Примiрник рiшення KoMiciT та матерiали процедури вирiшення

конфлiкту зберiгаються 5 pokiB у iнспектора з кадрiв, який е членом koMicii.



4.9. Щорiчно до 1 грулня поточного року Комiсiя подае директорУ звiт

про свою дiяльнiсть, який мiстить узагальненi данi про кiлькiсть скарг

(загальна iнформацiя та в розрiзi окремих конфлiктних ситуацiй) i аналiз

питань, що були порушенi в скаргах.

4.10. Вирiшення конфлiктноi ситуацii вiдповiдно до цього Положення не

виключас можливiсть звернення cTopiH конфлiкту за захистом своiх порушених

прав до суду або обрати iнший спосiб вирiшення конфлiкту вiдповiдно до

законодавства УкраiЪи,


