




1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Положення про Комісію з етики та управління конфліктами 

(далі – Комісія) є складовою внутрішньої системи управління якістю 

освіти Економіко-технологічного інституту ім. Роберта Ельворті та 

розроблено з метою забезпечення питань етики та академічної 

доброчесності співробітниками та здобувачами вищої освіти Інституту. 

1.2. Положення визначає порядок діяльності Комісії з етики та 

управління конфліктами, порядок розгляду справ щодо порушення норм 

Кодексу етики, Положення про академічну доброчесність, Положення про 

порядок перевірки академічних та наукових текстів на унікальність. 

1.3. Вимоги даного Положення є обов’язковими для всіх учасників 

освітнього процесу в Інституті. 

1.4. Дане Положення розроблено з врахуванням вимог Закону 

України «Про освіту» від 05.09.2017 р. № 2145-VIII, Закону України «Про 

вищу освіту», Рекомендацій Міністерства освіти і науки «Про запобігання 

корупції» № 1/9 -650 від 23.10.2018 р. для закладів вищої освіти, 

Рекомендацій Національного агентства із забезпечення якості вищої 

освіти для закладів вищої освіти щодо розробки і впровадження системи 

забезпечення академічної доброчесності від 19.10.2019 р. 

1.5. У своїй діяльності Комісія керується вимогами чинного 

законодавства, Статуту ЕТІ ім. Р. Ельворті, Стратегії розвитку Інституту, 

Правил внутрішнього розпорядку, Кодексу етики та інших внутрішніх 

документів Інституту. 

 

2. МЕТА, ЗАВДАННЯ  ТА ПОВНОВАЖЕННЯ КОМІСІЇ 

2.1 Метою Комісії є контрольні функції щодо дотримання 

академічної доброчесності та етики усіма учасниками освітнього процесу,  

виявлення, встановлення та розгляд фактів порушення академічної 

доброчесності, а також сприяння дотримання етичних принципів і 

стандартів академічної доброчесності, розв’язанню етичних конфліктів 

між членами академічної спільноти, прийняття рішень відповідно до 

нормативних документів. 

2.2 Завданнями Комісії є: 

 сприяти зміцненню довіри та партнерських відносин між учасниками 

науково-освітньої діяльності; 

 налагоджувати діалог і досягати згоди через об’єктивне та принципове 

обговорення складних етичних ситуацій; 

 консультувати в ситуаціях, які викликають сумніви щодо їх етичності, а 

також щодо дій, що можуть призвести до порушення Кодексу етики, 

Положення про академічну доброчесність та інших нормативних 

документів Інституту; 

 надавати експертні оцінки щодо етичності дій і поведінки членів 

інститутської спільноти та рекомендації щодо застосування санкцій за 

порушення Кодексу етики, Положення про академічну доброчесність та 

інших нормативних документів Інституту; 



 розробляти рекомендації щодо покращення культури поведінки членів 

університетської спільноти та поширення етичних цінностей, 

принципів та стандартів;  

 проводити інформаційну роботу з популяризації принципів академічної 

доброчесності й професійної етики науково-педагогічних та 

педагогічних працівників і здобувачів вищої освіти;  

 одержувати й розглядати заяви щодо порушення принципів академічної 

доброчесності, аналізувати їх і готувати відповідні висновки, а також 

приймати й розглядати апеляційні скарги і приймати стосовно них 

рішення тощо; 

 приймати рішення щодо відповідальності, що мають бути застосовані 

до осіб, які порушують етичні норми та норми академічної 

доброчесності; 

 приймати рішення про допуск до захисту кваліфікаційні роботи за умов 

їх відповідності встановленим вимогам та відповідно до встановленої 

процедури. 

 

2.3 Повноваженнями Комісії є:  

 одержувати й розглядати заяви щодо порушення принципів академічної 

доброчесності, аналізувати їх і готувати відповідні висновки, а також 

приймати й розглядати апеляційні скарги і приймати стосовно них 

рішення тощо; 

- залучати до своєї роботи експертів з різних галузей, а також 

використовувати технічні й програмні засоби для достовірного 

встановлення фактів порушення норм академічної доброчесності за 

поданою заявою; 

- готувати пропозиції щодо підвищення ефективності впровадження 

принципів академічної доброчесності в освітню й наукову діяльність 

Інституту; 

- надавати рекомендації та консультації щодо способів і шляхів більш 

ефективного дотримання норм цього Положення; 

- інші повноваження відповідно до вимог чинного законодавства України 

та внутрішніх нормативних актів. 

 

3. СКЛАД ТА СТРУКТУРА КОМІСІЇ 

3.1 Комісія створюється наказом ректора та працює під його 

головуванням. Голова Комісії веде засідання, підписує протоколи, 

рішення тощо. За відсутності Голови його обов’язки виконує заступник. 

Повноваження щодо ведення протоколу засідання, технічної підготовки 

матеріалів до розгляду на їх засіданні здійснює секретар. 

3.2 До складу Комісії мають бути включені: декан економічного 

факультету, завідувачі кафедр, Уповноважена особа з питань запобігання 

та виявлення корупції, представник органу студентського 

самоврядування. 

3.3 До складу Комісії не можуть входити особи, які притягувались 



до академічної відповідальності за порушення академічної доброчесності. 

У разі встановлення факту порушення академічної доброчесності членом 

комісії, він виводиться з її складу наказом ректора. 

Залежно від специфіки питання, що розглядається, за потреби, за 

наказом ректора можуть залучатися в якості експертів працівники 

Інституту та зовнішні експерти (без права голосу). 

3.4 Комісія обирається терміном на 2 (два) роки. 

3.5 Комісія може призначати такі види академічної відповідальності 

для здобувачів вищої освіти, які порушили академічну доброчесність: 

 повторне проходження оцінювання (контрольна робота, іспит, залік 

тощо); 

 повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої 

програми; 

  позбавлення наданих закладом освіти пільг з оплати навчання 

(грантів). 

3.6 Комісія може призначати такі види академічної відповідальності 

для співробітників Інституту, які порушили академічну доброчесність: 

 проведення додаткової перевірки на виявлення ознак академічного 

плагіату всіх робіт, автором яких є порушник; 

 відкликання з розгляду (друку) робіт, автором яких є порушник, і 

підготовка яких була здійснена з порушенням академічної 

доброчесності; 

 виключення з Вченої ради, дорадчих і робочих органів Інституту або 

обмеження права на участь у роботі таких органів на певний термін; 

 відмова в рекомендації щодо присвоєння вченого звання, наукового 

ступеня тощо; 

 позбавлення права брати участь у конкурсах на отримання фінансування 

для проведення наукових досліджень та реалізації освітніх проектів, 

стипендій, грантів тощо. 

3.7 За кожне порушення академічної доброчесності та етики учасники 

освітнього процесу можуть бути притягнуті як до одного, так і до декількох 

видів академічної відповідальності залежно від рішення Комісії. Комісія 

також може давати рекомендації щодо притягнення порушника до інших 

видів відповідальності, передбачених чинним законодавством України. 

Застосування конкретного виду академічної відповідальності здійснюється з 

врахуванням: 

 визнання порушником провини у порушенні норм академічної 

доброчесності, усвідомлення ним неприпустимості подальших порушень; 

 факту співпраці з Комісією або відмова від співпраці під час розгляду 

справи про порушення; 

 факту першого порушення або систематичності вчинення порушень, їх 

сукупність; 

 ступеню впливу порушення на репутацію Інституту, кафедри тощо; 

 ступеню впливу порушення на якість та подальші результати навчання 

(для здобувачів вищої освіти) та здійснення освітньої і наукової 



діяльності (для науково-педагогічних та педагогічних працівників). 

 

4. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ КОМІСІЇ 

4.1 Організаційною формою роботи Комісії є засідання. Засідання 

скликають в разі необхідності вирішення оперативних та нагальних питань. 

4.2 Засідання Комісії вважається правомірним у разі, якщо у її 

роботі бере участь не менше половини її складу, визначеного наказом 

ректора. 

4.3 Процедура розгляду факту порушення академічної 

доброчесності та етики складається з таких етапів: 

 Інформування особи про підозру у скоєнні порушення академічної 

доброчесності та етики; 

 Проведення службового розслідування; 

 Підготовка протоколу про результати службового розслідування з 

висновками та визначенням виду академічної відповідальності. 

4.4 Розгляд факту порушення академічної доброчесності та етики 

проводиться конфіденційно з інформуванням про хід розгляду справи 

лише членів комісії та особи, що підозрюється у скоєнні порушення 

академічної доброчесності. 

При цьому особа, що підозрюється у скоєнні порушення 

академічної доброчесності, має право: 

 ознайомитися з матеріалами, що розглядаються Комісією, протоколами 

про результати службового розслідування та іншою інформацією, яка 

відноситься до розгляду факту порушення; 

 за власною ініціативою чи запитом Комісії надавати письмове 

пояснення по суті справи, відмовитися від пояснень у разі запиту на їх 

надання від Комісії; 

 бути присутньою на засіданні Комісії на етапі розгляду питання про 

притягнення її до академічної відповідальності. 

4.4 Рішення Комісії вважаються прийнятими, якщо вони підтримані 

більшістю голосів її членів відкритим голосуванням. Рішення вважається 

прийнятим, якщо за нього проголосували більше половини присутніх на 

засіданні членів Комісії. У разі рівного розподілу голосів, голос Голови 

Комісії є вирішальним. 

4.5 За результатами засідання Комісії складається протокол, який 

підписує Голова (в разі його відсутності – заступник) та секретар. 

4.6 У разі незгоди з рішенням Комісії щодо притягнення до 

академічної відповідальності особа, що звинувачена у порушенні, має 

право на апеляцію. Апеляція подається особисто порушником або через 

представника на ім’я ректора у десятиденний термін після оголошення 

рішення Комісії. 

  



5. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

5.1 Це Положення затверджується рішенням Вченої Ради ЕТІ ім. 

Роберта Ельворті та вводиться в дію наказом ректора Інституту. 

5.2 Зміни та доповнення до Положення вносяться за рішенням 

Вченої Ради Інституту та вводяться в дію наказом ректора Інституту. 

5.3 Відповідальність за актуалізацію даного Положення та контроль 

за виконанням його вимог несуть посадові особи Інституту відповідно до 

їх функціональних обов’язків. 


