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прЕАN{БулА

Науково-дослiдний iнститут iнтелектуальноi власностi НАПРН УКРаТНИ

(далi - Iнститут) визнас дотримання норм етичноТ поведiнки BciMa членами

iнститутськоi спiльноти як однiеi з важливих передумов 1rспiшнот реалiзацiт своет

lwici;- здiйснення вагомого внеску в розвиток суспiльства та держави через

виконання фундамент€lJIьних та прикJIадних наукових дослlджень в гrlлузl права та
.a

економiки iнтелекryальноТ BлacнocTi, на цiй ocHoBi генерування нових знань,

поширення та пiдготовку соцiально вiдповiдальних, креативно мислячих
конкурентнQспроможних фахiвцiв та науковцiв.

з меmою розвитку единот органiзацiйноТ культури Iнституту та з

урахуванням суспiльного запиту щодо високих мор€lльно-етичних якостей

фахiвцiВ булО розроблено Й затвердЖено радОю трудового колективу "Етичний
кодекС Науково-дослiднОго iнституту iнтелектуаJIьноi власностi НАПрН УкраТни>

(д-i - Кодекс).
щаний Кодекс розроблено вiдповiдно до мi*народних договорiв, згода на

обов'язкОвiстЬ якиХ надана ВерховнОю , РадоЮ УкраТни, КонституuiТ Украiни,
законiв Украiни "Про ocBiTy", "Про вИЩу ocBiTy", "Про наукову та науково-

технiчну дiяльнiсть" та iншого законодавства УкраТни, Положення про Iнститут,

iнших правових akTiB Iнституту та Статуту Начiоналънот академiт правових наук

Украiни.

СФЕРА ДIi КОДЕКСУ

Кодекс визначае ключовi цiнностi, ocHoBHi принципи й стандарти етичноТ

поведiнки. ДiЯ КодексУ поширюетьсЯ на Bcix членiв iнститутськоТ спiльноти,

якими е Bci у{асники освiтнього процесу та здiйснення науково-дослiдноТ

дiяльностi в Iнститутi.

Тх

та

Учасниками освiтнього процесу в

та педагогiчнi працiвники; здобувачi
Iнститутi е HayKoBi, науково- педагогiчнi

вищоI освiти, фахiвцi-практики, якi

залучаюТься до освiтнъого процесу; HayKoBi працiвники, що здiйснюють HayKoBi

дослiдження. ý}

вiд членiв iнститутсъкот спiльноти, кожен з яких несе частку спiльнот

вiдповiдальностi за реалiзацiю Micii Iнституту, очiкуеться дотримання норм

Кодексу у взасмовiдносинах, iз зовнiшнiми партнерами Iнституту та широкою

|ромадськiстю.

1. цшностI тА ЕтичнI принципи,зАпровАджЕнI в Iнститутr
Ключовими цiнностями Iнституту, на

культура та стандарти етичноi поведiнки, с:
. академiчна свобода;
. iнституцiйнаавтономiя;

яких базуються органiзачiйта



В основу Кодексу покJIадено TaKi етичнi принципи як:. довiра та спiвпраця;
. поряднlсть i справедливiсть;
. академiчнадоброчеснiсть;
. критичний аналiз i повагадо обгрунтованих думок;, готовНiсть дО змiН та прагнення посТiйного вдоскон€lJIення;. законнiстъ, пiдзвiтнiсть i прозорiсть;, спiльна й iндивiдуальна вiдповiдальнiсть за резулътатидiяльностi.

2. ЕтичнI стАнлрти
2,1. Загальнi (спiльнi) етичнi стандарти
Усвiдомлюючи високий

сповiдуючи цiнностi Iнституту
нормами, кожен ii член мае:

, дотримуватисЬ вимоГ чинного законодавства УкраТни, правових aKTiB
Iнституту та загаJIьноприйнятих правил поведiнки;, шанувати iсторiю, традицiТ, iм'я i символiку Iнституту;, сприяти ефективнiй дiяльностi Iнституту, пiдтриманню його позитивногоiмiджу та репутацiт як провiдного науково_дослiдницького, освiтнього та
кулътурного центру;, поважати права i свободи, честь i гiднiсть особистостi, не допускати
домагань, приниження, експлуатацii будь-якого характеру;, коректно, ввiчливо, толерантно й уникаючи дискримiнацii ставитись докожного члена iнститутськоТ спiльноти та гостей Iнституту, нез€lJIежно вiд cTaTi,BiKy, посади, статусу, культурних, расових, нацiональних вiдмiнностей,
СОЦiаЛЬНОГО абО ГеОГРафiЧНОГО ПОХодження, стану здоров'я, полiтичних гtоглядiв,
релiгiйних переконань тощо;, дотримуватисъ норм мовного етикету та правил дiловоТ писъмовоi й усноТкомунiкацiТ;

, дотримуватись IIринципу академiчнот доброчесностi, ,onp.ru
утримуватис} вiд сцисування, плагiату, фальсифiкацii таliбо допомоги iншйм утаких дiях, коректно цитувати й наводити джерела iнформацii, якi
використовуеться в науково-дослiднiй та освiтнiй дiяльностi;, бути пункту€tльним, своечасно реаryвати на запити iнших членiвiнститутськоi спiлъноти, партнерiВ IнститутУ таlабо представникiв широкоi
громадськостi, дотримуватись встановлених TepMiHiB 

""*о"u""я завдань i взятих
зобов'язань;

, ефективно й рацiонально використовувати ресурси (людськi, матерiальнi,
фiнансовi, iнтелектуальнi тощо) Iнституту 

- 

та сприя-ги збалансованому його
розвитку;, вiдповiдально й ощадливо використовувати майно та обладнання
IнститутУ (примiщення, меблi, комп'ют.р"у TexHiKy, телекомунiкацiйне i
мультимедiйне обладнання, бази даних, мережi тощо) за прямим.призначенням унаукових та ocBiTHix цiлях, пiд час виконання посадових обов'язкiв, для

статус представника iнститутськоi спiльноти,
та керуючись етичними принципами й мораJIьними



професiйного розвитку;. ставитись з довiроIQ та вимогливiстю один до одного, ОбМiНЮВаТИСЬ

досвiдом та iнформацiею в межах iнститутськоi спiльноти, надавати необхiднУ
гliдтримку дщя досягнення найкращих результатiв дiяльностi ;. виявляти iнiцiативу щодо пiдвищення якостi науково-дослiдноТ та

ocBiTHboi дiяльностi;
. утримуватись вiд поширення неправдивоi таlабо неперевiреноi

iнформацiТ про Iнститут або членiв iнститутськоi спiльноти, роЗкрИТТЯ
конфiденцiйноТ iнформацiТ та персон€шьних даних iнших осiб;

. не виступати вiд iMeHi Iнституту або його структурного пiдроздiлу без

спецiальних повноважень;
. утримуватись вiд будь-яких форшl корупцii (зловживаннЯ

повноваженнями з метою одержання неправомiрноТ вигоди таlабо пряМоГо чи
опосередкованого пропонування такоi вигоди iншим) та повiдомляти керiвництво

працi, пiдтримувати чистоту i
заборонено курiння, вживаннrI

. пiдтримувати баланс iHTepeciB мiж реалiзацiею
свободу та ззбезпеченням продуктивноi науково-дослiдноТ

Iнституту;

забезпечення наJIежних умов роботи

права на академiчну
та ocBiTHboT дiяльностi

Iнституту про будь-якi прояви корупцiТ, дотримуватися правил етичноi поведiнкио
запобiгання корупцiI", iнших вимог

. дотримуватись правил безпеки, гiгiсни
порядок та здоровий спосiб життя. В Iнститутi
аJIкоголю та наркотичних речовин;. вирiшувати конфлiктнi ситуацiТ конструктивно, в

взаеморозумiння та поваги, предметно та справедливо;
атмосферi

. в ycix ситуацiях як в межах, так i за межами Iнституту утримуватись вiд
будь-яких дiй i висловлювань, якi суперечать етичним нормам i можуть завдати

шкоди честi та гiдностi iншим особам таlабо репутацiТ, майну, фiнансовому стану
Iнституту.

2.2. Специфiчнi етичнi стандарти

,Щотримуючись загаJIьних (спiльних) етичних стандартiв, oKpeMi ГрУПИ

iнститутськоi спiльноти мають також узгоджувати цоведiнку з вiдповiДними
специфiчними етичними стандартами.

2.2.1. Керiвнuкu всiж piBHjc мають;

. виявляти лiдерськi якостi та високий професiоналiзм, бути взiрчем
етичноi поведiнки та допомагати iншим членам iнститутськоi спiльноти у
розвитку такоi поведiнки;

поширювати ключовi цiнностi серед спiвробiтникiв аспiрантiв,
впроваджувати культуру постiйного вдоскон€lJIення у науково-освiтню практикУ;

. дбати про ефективне використання pecypciB i враховувати iнтереси
Iнституту в своТй дiяльностi;

. докладати зусилля для
спiвробiтникiв та навчання аспiрантiв;



. сприяти вiдкритостi та прозоростi наукового пошуку;

. вжчвати заходiв щодо профiлактики пOрушень норм законодавства,

етичних принципiв та стандартiв поведiнки;
. заохочувати спiвробiтникiв до постiйного вдоскон€Lлення робочих

процесiв та надання пропозицiй щодо ik покращення;
. проводити регулярне оцiнювання стану органiзацiйнот культури та

виконання норм Етичного кодексу в Iнститутi.

2.2.2. Науково-пеdаzоziчнi працiвнuкu мають:

. визнавати, поважати

учасникiв освiтнього процесу;
. здiйснювати професiйну дiяльнiсть

пiдвищувати наукову квалiфiкацiю i викладацьку
. дотримуватись педагогiчноТ етики;
. дотримуватись принципiв науковоi

привласНеннЯ науковиХ iдей З неопублiкованиХ джерел, фальсифiкацiй;
вк€lзувати свою належнiсть до Iнституту пiд час опублiкування

результатiв власних наукових дослiджень та навчаJIьно-методичних

виконаних у межах трудових та iнших договiрних вiдносин з Iнститутом;
. об'ективно i справедливо оцiнювати результати дiяльностi

уrасникiв освiтнього та науково-дослiдного процесу;
1нших

та об'сктивному оцiнюванню результатiв науковоi та ocBiTHboT дlяльност1,
кредитора,зокрема, комерчiйного партнерства, вiдносин

непередбаченоi винагороди тощо.

2.2.3. AdMiHicmpamuBHi працiвнuкu mч dопомilttнuй персонал мають:

сумлiнно виконувати професiйнi обов'язки на високому якiсному piBHi;

створювати сприятливi умови для ефективноТ дiяльностi Bcix членiв

iнститутськоi' спiльноти, розкриття творчого потенцiалу учасникiв науково-

дослiдного та освiтнього процесу, розвитку органiзацiйнот культури;
. мiнiмiзувати бюрократичнi процедури до рiвня, який забезгtечрlть

продуктивнiсть роботи членiв унiверситетськоi спiльноти;
. прово дити аналiз внутрiшньот дiяльностi та процесiв з метою виявлення

можJIивОстей Тх покращення, запобiгання порушень етичних стандартiв.

2.2.4. Зdобувшчi вuulоi освimu мають:

. утримуватись вiд вiдносин, якi можуть заважати ефективному навчанню

боржника та

. використовувати Bci можливостi, якi пропонус Iнститут, ДЛя набуття

фахових компетенцiй та особистiсного розвитку;. самостiйно, уникаючи плагiату й фальсифiкацiй та дотримуючись
встановлених вимог, виконувати письмовi роботи й iншi завдання;

утримуватись вiд списування таlабо використання будь-яких

недозволених матерiалiв, HociTB iнформацii чи технiчних засобiв пiд час заходiв

промiжного i пiдсумкового контролю;

i забезпечувати свободу думки i слова iнших

на високому якiсному piBHi,
майстернiсть;

етики, уникаючи плагiату.

робiт,

a

о

вiд. утримуватись вiд створення перешкод навч€lJIьному процесу, зокрема,

зайвих розмов, використання мобiльних телефонiв пiд час занять тощо;



. не надавати прямо або опосередковано неправомiрну вигоду чи
подарунок iншим членам iнститутськоi спiльноти з метою схилити iх ДО

протиправного використання службових повноважень; повiдомляти керiвницТВо
Iнституту про буль-якi прояви корупцii.

2.3. Стандарти етичноi поведiнки щодо партперiв Iнституту та TpeTix
cTopiH

У вiдйосинах з партнерами Iнституту та iншими особами кожен член
iнститутськоi спiльноти мае:

. дотримуватись заг€шьних (спiльних) i специфiчних стандартiв етичнОТ

поведiнки;
. ввiчливо та з повагою ставитись до партнерiв i гостей IнститУтУ;
. вiдповiдально ставитись до розвитку вiдносин з партнерами, спонсорами

Iнституту, органами влади, професiйними мережами тощо;
. забезпечувати прозорiсть використання спонсорськоi доllомоги

Iнституту, отриманоi у формi грошей, матерiальниХцiнностей або послуг;
. не використовувати своi службовi повноваження, становищ€, будь-яке

державне та власне майно або кошти Iнституту в приватних iHTepecax або з метоЮ

одержання неправомiрноi вигоди;
. з розумiнням ставитись до культурних особливостей та стандартiв

етичноi поведiнки iноземних партнерiв i гостей Iнституту.

3. конФлIкт IHTEPEсIB
Конфлiкт iHTepeciB - суперечнiсть мiж приватним iHTepecoM та обов'яЗками

члена iнститутськоi спiльноти, що впливае/може вплинути на об'сктивнiсть чи

неупередженiсть прийняття рiшень, або на вчинення чи невчинення дiй пiД чаС

виконання своТх обов'язкiв та реалiзацiI прав, що може призвести до негативнИХ

наслiдкiв для iнших членiв iнститутськоI спiльноти чи Iнституту В ЦiЛОМУ,

порушити визначенi цим Кодексом етичнi принципи та стандарти поведiнки.

Щля уникнення порушень етичних стандартiв унаслiдок конфлiкту iHTepeciB

член iнститутськоi спiльноти мае:
. вiдмежовувати свою позаiнститутську дiяльнiсть та приватнi iнтереси iiд

посадових обов'язкiв в Iнститутi. Виконання зовнiшнiх контрактних та грантоВИх

зобов'язань не повинно вступати у конфлiкт зi здiйсненням основних виДiв

дiяльностi;
уникати конфлiкту iHTepeciB, якi можуть виникнути через приватнi

вiдносини (сiмейнi, родиннi, дружнi) з iншими членами iнститутськоТ спiльноти. У
разi появи такого конфлiкту iHTepeciB необхiдно знаходити прозоре та справедЛиВе

для Bcix рiшення.
Прийняття рiшень, Що впливають на iнтереси бiльшостi членiв iнститутськЪТ

громади, мае спиратись на ix попередне громадське обговорення.
у разi виникнення ситуацiй таlабо питань, не вреryльованих цим Кодексом,

член iнститутськоi спiльноти може проконсультуватись у керiвниКа, а За

необхiдностi - в KoMicii з етики.

Для зовнiшнього вреryлювання реаJIьного або потенцiйного конфлiкту



iHTepeciB застосовуються норми Закону УкраТни "Про запобiгання корупцii"

4. АдмIнIструвАння
4.1. Визнання Кодексу iнстиryською спiльнотою

Кожен член iнститутськоi спiльноти мае ознайомитись з Кодексом,
дотримуватись його вимог i розумiти персонЕtльну вiдповiдальнiсть перед iншими
за свою дiяльнiсть i поведiнку.

В Iнститутi заохочусться поведiнка, яка варта визнання та наслiдування, Як

взiрцева.

4.2. Повiдомлення про порушення

При виявленнi порушень Кодексу член iнститутськоi спiльноти МоЖе

самостiйно вжити кореryвaльних заходiв або звернутись до безпосередньоГо
керiвника. Член iнститутськоi спiльноти такощ. може скористатись правом
звернутись до керiвника вищого рiвня.

Особам, якi повiдомляють про ,порушення або ймовiрне порушення,
гарантуеться захист вiд переслiдування.

4.3. Розв'rlзання етичних конфлiктiв

При виникненнi етичних конфлiктiв мiж членами iнститутськоТ спiльноти
оптимаJIьним способом розв'язання е добровiльне примирення.

За неможливостi вреryлювання конфлiкту на засадах добровiльного
примирення член iнститутськоi спiльноти може подати заяву до KoMiciT з етики.

4.4. Комiсiя з етики

4.4"l. Комiсiя з еmuкu (далi Комiсiя) колегiалъний консультативний
орган, метою якого е сприяння дотриманню етичних принципiв i стандартiв та

розв'язанню етичних конфлiктiв мiж членами iнституськоТ спiльноти. У своТй

дiяльностi Комiсiя керусться чинним законодавством УкраТни, цим Кодексом та
iншими нормативним актами Iнституту.

Члени KoMicii працюють на громадських засадах. Склад KoMiciT, процедУри
призначення та припинення повноважень iJ членiв, порядок розгляду порушенЬ
етики, особливостi if функцiонування визначаеться вiдповiдним Положенням про
комiсiю з етики.

,Що складу KoMicii з етики можутъ з€Lлучатися додатково експерти з тих
питанъ, якi розглядаються. Залученi фахiвцi мають право готувати експертнi
висновки, брати участь в обговореннi вiдповiдних гIитань.

4.4.2. 
"3авdання 

Колliсii:
Завданнями KoMicii з етики с:
. сприяти змiцненню довiри, партнерських вiдносин мiж учасниками

науково-дослiдноI та ocBiTHboi дiяльностi, консолiдацiТ iнститутськоi спiльноти;
. наJIагоджувати дiалог i досягати згоди шляхом об'сктивноГо Та

принципового обговорення складних етичних ситуацiй;
. надавати консультацii в ситуацiях, наслiдки яких можуть призвести До



порушень норм Кодексу;
. предатавляти Iнститут у зовнiшнiх вiдносинах з питань академiчноI

культури та виконання норм Кодексу в Iнститутi;
. надавати експертнi оцiнки щодо етичностi дiй i поведiнки членiв

iнститутськот спiльноти та рекомендацii щодо застосування санкцiй за порушення
Кодексу;

розробляти рекомендацii щодо покращення культури поведiнки членiв

iнститутськоi спiльноти та поширення етичних цiнностей, принципiв та

отандартiв.

4.5. Вiдповiдальнiсть за порушення

Порушення положень Кодексу за наявностi ознак правопорУшенНЯ

пiдлягають розгляду згiдно з вимогами чинного законодавства.
Заходи дисциплiнарного впливу та особливостi ik застосування до осiб, яКi

порушили етичнi вимоги та стандарти, якщо це аFричинило шкоду репУтаЦii Та

майну Iнституту можуть визначатись вiдповiдним Положенням.

5. ПРИКIНЦЕВIПОЛОЖЕННЯ

цей Кодекс набувае чинностi з моменту ухваJIення рiшення радою
трудового колективу та затвердження його нак€вом директора IнстИТУТУ.


