
  



1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1. ВНЗ «Національна академія управління» (надалі - Академія) створює та 

забезпечує середовище з особливою культурою взаємовідносин, що сприяє 

освітній, науковій, виховній та просвітницькій роботі, обміну знаннями, 

впровадженню інновацій, інтелектуальному розвитку усіх учасників освітнього 

процесу.  

2. Кодекс академічної доброчесності у ВНЗ «Національна академія 

управління» (надалі - Кодекс) розроблено на основі Конституції України, Законів 

України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про захист суспільної моралі», «Про 

наукову і науково-технічну діяльність», «Про авторське право і суміжні права», 

«Про видавничу справу», «Про запобігання корупції», «Методичних рекомендації 

для закладів вищої освіти з підтримки принципів академічної доброчесності» та 

Статуту ВНЗ «Національна Академія управління». 

3. Кодекс визначає загальноприйняті світовою спільнотою стандарти з норм 

академічної поведінки та визначає принципи, фундаментальні цінності (норми та 

правила) академічної доброчесності, а також політику академічної доброчесності 

та етику академічних взаємовідносин, які є обов’язковими до виконання усіма 

учасниками освітнього процесу (науково-педагогічними, педагогічними 

працівниками та здобувачами вищої освіти всіх рівнів). 

4. Кожен учасник освітнього процесу, дотримуючись норм цього Кодексу, 

здійснює неоцінний внесок у розвиток Академії та зміцнення її ділової репутації 

шляхом забезпечення дотримання високих професійних стандартів у всіх сферах 

діяльності Академії, сприяння утвердженню академічних чеснот, запобіганню 

порушень принципів академічної доброчесності. 

 

2. ПРИНЦИПИ ТА ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ЦІННОСТІ  

АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ 

1. Академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів, правил 

поведінки учасників освітнього процесу, спрямованих на формування й розвиток 

самостійної і відповідальної особистості, спроможної вирішувати завдання 

відповідно до освітнього рівня з дотриманням норм права та суспільної моралі. 

2.  Забезпечення академічної доброчесності в Академії базується на етиці 

академічних взаємовідносин, що базуються на таких принципах: 

взаємоповаги – повага до ідей, гідності інших, взаємної поваги в 

академічному середовищі,  цінування різноманітності поглядів, думок та ідей. 

відкритості -  зобов’язаність діяти відкрито, в межах своїх повноважень та в 

рамках закону; 

відповідальності - вміння  брати на себе відповідальність за результати своєї 

діяльності, виконувати взяті на себе зобов’язання, протистояти ганебним вчинкам 

та проявам академічної недоброчесності, негативному впливу інших осіб і бути 

прикладом для  інших. 

верховенства права - дотримання норм Конституції України; чинного 

законодавства України у сфері вищої освіти й інших норм законодавства України; 

нормативних актів Академії. 

  



доброчесність – відданість моральним принципам та стандартам, які 

створюють бар’єр для недоброчесності у наукових роботах.; 

довіри - впевненість в чесності один одного, позбавлені остраху, що 

результати їх діяльності будуть незаконно використано чи запозичено, кар’єру 

спаплюжено, а репутацію підірвано. 

демократизму – дотримання демократичних відносини між представниками 

академічної спільноти 

законності - дотримання законодавства, а також стимулювати до цього 

інших. 

компетентності – підтримання найвищого рівня компетентності у роботі та 

навчанні. 

наукової сумлінності – відданість моральним принципам та стандартам, 

академічної доброчесності, використання повноваження без перевищення та 

дотримання сумлінності у їх виконанні. 

мужності та послідовного відстоювання - усі учасники освітнього процесу 

повинні гідно поводитись, сповідувати поширення принципів академічної 

доброчесності та відстоювати академічну доброчесність в умовах стороннього тиску. 

партнерства і взаємодопомоги - учасники освітнього процесу орієнтуються 

на партнерську взаємодію та взаємодопомогу з метою підвищення якості 

навчальних та дослідницьких результатів. 

правдивість – прагнення до істини, вільне та відкрите поширення 

найкращих практик реалізації власної діяльності, їх безперервне надбання та 

збагачення; 

прозорості - усі процедури, які стосуються освітньої та науково- 

дослідницької діяльності повинні бути прозорими, відкритими, зрозумілими та в 

рамках закону. 

професіоналізму - докладання максимальних зусиль до постійного 

вдосконалення, зокрема шляхом власного професійного розвитку та набуття 

додаткових компетентностей. 

справедливості – поведінка усіх учасників освітнього процесу позбавлена 

дискримінації та характеризується  неупередженим та однаковим ставленням 

один до одного. 

толерантності - рівний доступ до освіти та здійснення наукових досліджень 

незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, 

статі, соціального стану, національного походження, стану здоров’я тощо. 

чесності та порядності - системне уникнення проявів академічної 

недоброчесності під час реалізації власної діяльності. 

3. Дотримання зазначених вище принципів має бути справою доброчесності 

всіх без винятку учасників освітнього процесу. 

4. Фундаментальні цінності (норми та правила) академічної доброчесності 

всіх учасників освітнього процесу визначені іншими Положеннями та 

розпорядчими документами Академії. 

 

 

  



3. ПОЛІТИКА АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ  

ТА ЕТИКИ АКАДЕМІЧНИХ ВЗАЄМОВІДНОСИН 

1. Політика академічної доброчесності та етики економічних взаємовідносин 

всіх без винятку учасників освітнього процесу передбачає: 

- обов’язкове дотримання принципів академічної доброчесності зазначених 

в цьому Кодексі та слідування фундаментальним цінностям визначених іншими 

Положеннями та розпорядчими документами Академії;  

- дотримання норм чинного законодавства в сфері освіти і науки та 

інтелектуальної власності; 

- дотримання корпоративної культури та поваги до інших учасників 

освітнього процесу з якими здійснюється комунікація; 

- перешкоджання проявам академічної недоброчесності з боку інших 

учасників освітнього процесу, з якими здійснюється комунікація; 

- повідомлення про випадки порушення академічної доброчесності 

уповноваженим органам (посадовим особам) залежно від підпорядкування та 

типу порушення для здійснення ними відповідного реагування;  

- понесення академічної відповідальності та відповідальності за порушення 

принципів академічної доброчесності та етики академічних взаємовідносин; 

- надання достовірної інформації про освітню, наукову, виховну та 

просвітницьку діяльність; 

- контроль за дотриманням академічної доброчесності іншими учасників 

освітнього процесу, з якими здійснюється комунікація; 

- об’єктивне та неупереджене виконання своїх посадових обов’язків; 

- протидія конформізму, захист свободи думки, засудження цензури. 

2. Форми та прояви академічної недоброчесності усіх учасників освітнього 

процесу, а також попередження академічної недоброчесності визначені іншими 

Положеннями та розпорядчими документами Академії. 

3. Дії, в яких наявні ознаки порушення академічної доброчесності та етики 

академічних взаємовідносин можуть бути підставою для притягнення  

відповідальності, що визначено іншими Положеннями та розпорядчими 

документами Академії. 

 

4. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

1. Кожен учасник освітнього процесу зобов’язаний знати Кодекс 

академічної доброчесності. Незнання або нерозуміння норм цього Кодексу не є 

виправданням неетичної поведінки. 

2. Прийняття принципів, фундаментальних цінностей (норм та правил) 

академічної доброчесності визначених цим Кодексом та іншими Положеннями та 

розпорядчими документами Академії, а також дотримання політики академічної 

доброчесності засвідчується підписанням Декларації про дотримання 

академічної доброчесності. В обов’язковому порядку здобувачі вищої освіти 

підписують Кодекс академічної доброчесності при зарахуванні на навчання 

(Додаток А), а науково-педагогічні і педагогічні працівники при прийнятті на 

роботу (Додаток Б). 

5. Порушення норм цього Кодексу може передбачати відповідальність, що 

визначається іншими Положеннями та розпорядчими документами Академії. 



 

Додаток А 

ДЕКЛАРАЦІЯ 

про дотримання академічної доброчесності 

здобувачем вищої освіти у ВНЗ «Національна академія управління» 

 

Я, _______________________________________________________ 
(Прізвище, ім’я, по батькові) 

здобувач  _________________________________________________ 
                                     (вказати рівень вищої освіти) 

ПОГОДЖУЮСЬ, що академічна доброчесність – це дієвий інструмент 

забезпечення якості вищої освіти України та фундаментальна етична цінність 

усієї академічної спільноти світу. 

ОЗНАЙОМЛЕНИЙ з політикою Академії у сфері дотримання академічної 

доброчесності та етики академічних взаємовідносин. 

ЗАЯВЛЯЮ, що у своїй освітньо-науковій діяльності буду дотримуватись 

основних принципів та фундаментальних цінностей (норм та правил) академічної 

доброчесності та етики академічних взаємовідносин зазначених в «Кодексі 

академічної доброчесності у ВНЗ «Національна академія управління» та інших 

Положеннях та розпорядчих документах Академії. 

ЗОБОВ’ЯЗУЮСЬ: 

- дотримуватись норм чинного законодавства в сфері освіти і науки, 

інтелектуальної власності, етичних принципів та визначених законодавчою 

базою норм академічної доброчесності; 

- дотримуватися корпоративної культури та проявляти повагу до науково-

педагогічних та педагогічних працівників, а також усіх інших учасників 

освітнього процесу; 

- уникати будь-якої з форм проявів академічної недоброчесності; 

- виконувати норми та правила академічної доброчесності; 

- перешкоджати проявам академічної недоброчесності з боку осіб, з якими 

здійснюється комунікація та/або співпраця; 

- повідомляти про випадки порушення академічної доброчесності 

відповідним посадовим особам та/або уповноваженим органам.  

УСВІДОМЛЮЮ, що за порушення академічної доброчесності та етики 

академічних взаємовідносин нестиму відповідальність  відповідно до «Кодексу 

академічної доброчесності ВНЗ «Національна академія управління» та інших 

Положень та розпорядчих документів Академії. 
 

 

 

 

(Підпис) (Дата) 

 

  



Додаток Б 

ДЕКЛАРАЦІЯ 

про дотримання академічної доброчесності 

науково-педагогічними та педагогічними працівниками   

у ВНЗ «Національна академія управління» 

 

Я, ___________________________________________________________ 
(Прізвище, ім’я, по батькові) 

 _____________________________________________________________ 
                                               (посада та назва структурного підрозділу) 
 

ПОГОДЖУЮСЬ, що академічна доброчесність – це дієвий інструмент 

забезпечення якості вищої освіти України та фундаментальна етична цінність усієї 

академічної спільноти світу. 

ОЗНАЙОМЛЕНИЙ з політикою Академії у сфері дотримання академічної 

доброчесності та етики академічних взаємовідносин. 

ЗАЯВЛЯЮ, що у своїй викладацькій та науковій діяльності буду дотримуватись 

основних принципів та фундаментальних цінностей (норм та правил) академічної 

доброчесності та етики академічних взаємовідносин зазначених в «Кодексі академічної 

доброчесності у ВНЗ «Національна академія управління» та інших Положеннях та 

розпорядчих документів Академії. 

ЗОБОВ’ЯЗУЮСЬ: 

- дотримуватись норм чинного законодавства в сфері освіти і науки, 

інтелектуальної власності, етичних принципів та визначених законодавчою базою норм 

академічної доброчесності; 

- дотримуватися корпоративної культури та проявляти повагу до здобувачів вищої 

освіти та усіх учасників освітнього процесу; 

- уникати будь-якої з форм проявів академічної недоброчесності; 

- виконувати норми та правила академічної доброчесності; 

- сприяти популяризації принципів академічної доброчесності в освітньому 

середовищі; 

- перешкоджати проявам академічної недоброчесності з боку осіб, з якими 

здійснюється комунікація та/або співпраця; 

- об’єктивно та неупереджено виконувати свої посадові обов’язки, повідомляти 

відповідних посадових осіб та/або уповноважені органи про потенційний конфлікт 

інтересів; 

- протидіяти конформізму, захищати свободу думки, засуджувати цензуру; 

- повідомляти про випадки порушення академічної доброчесності відповідним 

посадовим особам та/або уповноваженим органам.  

УСВІДОМЛЮЮ, що за порушення академічної доброчесності та етики 

академічних взаємовідносин нестиму відповідальність  відповідно до «Кодексу 

академічної доброчесності ВНЗ «Національна академія управління» та інших 

Положень та розпорядчих документів Академії. 

. 
 

 

(Підпис) (Дата) 
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