
ЗАТВЕРДЖЕНО
Вченою радою

Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка 

«03» лютого 2020 року (Протокол №7)

Порядок вирішення конфліктних ситуацій 
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імені Тараса Ш евченка

Відповідно до законів України, Статуту Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка та Етичного кодексу університетської 
спільноти (далі -  Етичний кодекс) з 2019 року в Київському національному 
університеті імені Тараса Шевченка (далі -  Університет) діє Постійна комісія 
Вченої ради з питань етики (далі -  Постійна комісія).

Реалізуючи університетську політику в галузі етики, Постійна комісія 
розглядає порушення принципів і норм поведінки, визначених в Етичному 
кодексі, надає консультації та рекомендації членам університетської 
спільноти щодо застосування положень Етичного кодексу.

Процедура розгляду порушень принципів і норм поведінки, 
визначених в Етичному кодексі

Розгляд порушень забезпечує керівник відповідного підрозділу 
Університету, у складі якого працює звинувачена в порушенні особа 
чи група осіб.

Будь-який член університетської спільноти може поскаржитися на 
порушення етичних принципів чи норм поведінки, визначених в Етичному 
кодексі, зокрема письмово звернутися до керівника відповідного підрозділу, 
навівши докази порушень, викладених у скарзі.

Керівник підрозділу у встановленому порядку організовує розгляд справи 
по суті та порушує клопотання перед керівництвом університету щодо її 
розгляду на засіданні Постійної комісії.

У випадку порушення етичних принципів і норм керівником підрозділу 
Постійна комісія приймає до розгляду подання трудового колективу 
відповідного підрозділу.
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Викладені у поданні факти порушень мають підтверджуватися 
відповідними доказами. Анонімні звернення Постійна комісія не розглядає.

На засідання Постійної комісії запрошують заявника та особу, щодо 
якої розглядають питання про порушення положень Етичного кодексу.

Особа, щодо якої розглядають питання про порушення принципів і 
норм, визначених в Етичному кодексі, має право:

-  ознайомитися з поданими до Постійної комісії матеріалами, 
пов’язаними з питанням, яке розглядається;

-  подавати особисто або через представника письмові пояснення чи 
відмовлятися від будь-яких пояснень, брати участь у вивченні доказів 
порушення;

-  ознайомитися з рішенням Постійної комісії після розгляду питання 
про порушення принципів і норм Етичного кодексу.

Рішення Постійної комісії Вченої ради з питань етики

Рішення Постійної комісії приймають колегіально шляхом відкритого 
голосування.

Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше 
половини складу Постійної комісії. У випадку, коли голоси членів Постійної 
комісії розподіляються порівну, голос голови Постійної комісії є 
вирішальним.

У разі, якщо будь-який член Постійної комісії не погоджується з 
рішенням Постійної комісії, він може викласти окрему думку у письмовій 
формі, що стає складником рішення Постійної комісії.

За результатом засідання Постійної комісії складають протокол, який 
підписує голова, секретар та присутні на засіданні члени Постійної комісії.

Висновки Постійної комісії мають рекомендаційний характер і 
керівництво Університету чи його підрозділу може брати їх до уваги, 
ухвалюючи рішення щодо порушника Етичного кодексу.

У прийнятті рішень члени Постійної комісії керуються принципами 
чесності, об’єктивності, неупередженості, справедливості, конфіденційності.

Голова Постійної комісії 
Вченої ради з питань етики ^ В.М. Мордвінцев
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