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1. Призначення та галузь використання 

1.1. Положення про Правила вирішення конфліктних ситуацій у Вищому 

навчальному закладі Укоопспілки «Полтавський університет економіки і 

торгівлі» - це основний нормативний документ, у якому визначаються правила 

щодо попередження конфліктних ситуацій пов’язаних з утиском, булінгом, 

дискримінацією, конфліктом інтересів, сексуальними домаганнями та корупцією. 

1.2. Даний документ є обов’язковим для використання в діяльності 

педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників кафедр, працівників 

структурних підрозділів та здобувачів вищої освіти. 

1.3. Зміст документу не суперечить державним та галузевим стандартам, 

нормативно-методичним документам щодо організації діяльності та управління 

кафедрами закладу вищої освіти. Його розробка здійснювалась з урахуванням 

вимог нормативних документів Міністерства освіти та науки України, 

Національного агентства забезпечення якості вищої освіти, системи управління 

якістю діяльності Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський 

університет економіки і торгівлі», розроблених відповідно до вимог стандарту 

«Система управління якістю. Вимоги» (ISO 9001:2015).  

1.4. Уведення документу в дію здійснюється з моменту його затвердження. 

У разі виникнення необхідності зміст документу підлягає перегляду. Пропозиції 

щодо внесення змін готує перший проректор, студентський омбудсмен, голова 

профспілкового комітету. Перегляд змісту документу з врахуванням 

запропонованих змін здійснює начальник відділу забезпечення якості діяльності. 

Первісний документ й актуалізовані його варіанти затверджує ректор 

університету.  

1.5. Положення є конфіденційним документом. Можливості його 

копіювання визначає ректор. 

 

2. Нормативні посилання 

Викладені в положенні принципи і рекомендації, розроблені відповідно до: 

Конституції України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР (зі змінами та 

доповненнями). 

Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-19 (зі змінами та 

доповненнями). 

Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII (зі змінами 

та доповненнями). 

Закону України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 (зі змінами та 

доповненнями). 

Закону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в 

Україні» від 06.09.2012 (зі змінами та доповненнями). 

Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 

чоловіків» від 08.09.2005 (зі змінами та доповненнями). 



 

ПУЕТ 

 

Система управління якістю діяльності 

Положення про Правила вирішення конфліктних ситуацій у 

Вищому навчальному закладі Укоопспілки «Полтавський 

університет економіки і торгівлі» 

ДПСЯ ПД – 9-7.1.4-220-54-20 

Редакція 01 

Сторінка 6  із 11 

 

Методичних рекомендації щодо запобігання та врегулювання конфлікту 

інтересів, затверджених Рішенням Національного агентства з питань запобігання 

корупції від 29.09.2017 р. № 839.  

Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється 

підготовка здобувачів вищої освіти, Наказ Міністерства освіти і науки України 

від 11.07.2019 р. № 977. 

Статуту Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський 

університет економіки і торгівлі», 2019 р. 

Місії Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет 

економіки і торгівлі» та політики у сфері якості (ДПСЯ СТП – 9-5.2-12-54-20). 

Концепції діяльності Вищого навчального закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі», 2010 р. 

Стратегії розвитку Вищого навчального закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» на 2017-2022 рр., 2017 р. 

Положення про академічну доброчесність Вищого навчального закладу 

Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» (ДПСЯ ПД – 9-9.1-

143-54-20). 

Положення про корпоративну культуру Вищого навчального закладу 

Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» (ДПСЯ ПД – 9-

7.1.4-218-54-20). 

 

3. Визначення та скорочення 

Булінг (цькування) – діяння учасників освітнього процесу, які полягають 

у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому 

числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються 

стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи або такою особою стосовно інших 

учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна 

шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого. 

Дискримінація – ситуація, за якої особа та/або група осіб за їх ознаками 

раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, 

інвалідності, етнічного та соціального походження, громадянства, сімейного та 

майнового стану, місця проживання, мовними або іншими ознаками, які були, є 

та можуть бути дійсними або припущеними, зазнає обмеження у визнанні, 

реалізації або користуванні правами і свободами в будь-якій формі, встановленій 

Законом України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні», 

крім випадків, коли таке обмеження має правомірну, об’єктивно обґрунтовану 

мету, способи досягнення якої є належними та необхідними.  

Конфлікт – процес крайнього загострення суперечностей та боротьби двох 

чи більше сторін у розв’язанні значущої для них проблеми, який 

супроводжується негативними емоціями і вимагає розв’язання; це зіткнення 

інтересів осіб і груп, їхній ідей, протилежних поглядів, потреб, оцінок, рівня 

прагнень, домагань тощо.  
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Конфлікт інтересів – потенційні або реальні суперечності між приватним 

інтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що 

впливає на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на 

вчинення чи не вчинення дій під час виконання зазначених повноважень. 

Конфліктна ситуація – ситуація, що фіксує виникнення реальної 

суперечності, пов’язаної з сексуальними домаганнями, дискримінацією та 

корупцією, потребах і соціальних очікуваннях науково-педагогічних 

працівників, співробітників і здобувачів (слухачів), або ситуація, що становить 

перешкоду для досягнення поставленої мети хоча б одного з учасників взаємодії.  

Корупція – використання особою,  наданих їй службових повноважень чи 

пов’язаних з ними можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або 

прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе 

чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної 

вигоди особі, або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою 

схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових 

повноважень чи пов'язаних з ними можливостей. 

Суб’єкт конфліктної ситуації – окрема людина або група, здатна 

створювати конфліктну ситуацію, тобто відносно самостійно впливати на перебіг 

конфлікту у відповідності зі своїми інтересами, чинити вплив на поведінку та 

положення інших, викликати ті чи інші зміни у суспільних відносинах. 

Суб’єктами конфліктної ситуації в закладі вищої освіти можуть бути: здобувачі 

вищої освіти всіх освітніх рівнів, включаючи слухачів підготовчого відділення, 

НПП, адміністрація, обслуговуючий персонал, профспілковий комітет. 

Предмет конфліктної ситуації – це об’єктивно існуюча або уявна 

проблема, що є основою конфліктної ситуації.  

Сексуальні домагання – дії сексуального характеру, виражені словесно 

(погрози, залякування, непристойні/небажані пропозиції та/або зауваження, 

жарти, повідомлення та листи, демонстрація зображень тощо) або фізично 

(небажані доторкання та поплескування тощо), що принижують чи ображають 

особу, яка перебуває у відносинах трудового, службового, матеріального, 

освітнього чи іншого підпорядкування. 

Утиск – небажана для особи та/або групи осіб поведінка, метою або 

наслідком якої є приниження їх людської гідності за певними ознаками або 

створення стосовно такої особи чи групи осіб напруженої, ворожої, образливої 

або зневажливої атмосфери. 

ДПСЯ – документ і процедури системи якості, розроблені відповідно до 

вимог системи стандартизації України і системи якості ПУЕТ, які встановлюють 

комплекс норм, правил, вимог до об’єкта стандартизації та до процесу 

управління ним в університеті і затверджені ректором університету.  
Здобувачі вищої освіти – здобувачі вищої освіти (студенти). 

Комісія – комісія з питань врегулювання конфліктних ситуацій.  
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ПУЕТ – Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет 

економіки і торгівлі». 

 

4. Мета 

4.1. Метою даного документу є опис правил і процедур врегулювання та 

вирішення конфліктних ситуацій, пов’язаних з утиском, булінгом, 

дискримінацією, конфліктом інтересів, сексуальними домаганнями та корупцією, 

а також моделей поведінки персоналу та здобувачами вищої освіти у конфлікті, 

правил організації безконфліктної взаємодії. 

 

5. Загальні положення  

5.1. У своїй діяльності Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» засуджує будь-які прояви 

утиску, булінгу, дискримінації, конфліктів інтересів, сексуальних домагань та 

корупції на робочому місці, при працевлаштуванні та в освітньому процесі. 

5.2. Положення регламентує застосування правил щодо попередження 

(запобігання) конфліктних ситуацій, а у разі їх виявлення – процедур 

встановлення та врегулювання. 

5.3. Конфліктні ситуації в університеті можуть виникати між:  

- здобувачами вищої освіти; 

- здобувачами вищої освіти та науково-педагогічними працівниками; 

- студентами академічної групи та куратором; 

- здобувачами вищої освіти та працівниками деканатів інститутів 

(факультетів); 

- здобувачами вищої освіти та омбудсменом; 

- здобувачами вищої освіти та навчально-допоміжним, адміністративно-

обслуговуючим та господарським персоналом; 

- науково-педагогічними працівниками; 

- науково-педагогічними працівниками, навчально-допоміжним 

персоналом та завідувачем кафедри; 

- науково-педагогічними працівниками та навчально-допоміжним, 

адміністративно-обслуговуючим та господарським персоналом; 

- працівниками структурних підрозділів; 

- працівниками та керівниками структурних підрозділів; 

- працівниками університету та ректоратом університету; 

- членами ректорату університету; 

- членами трудового колективу та профспілковим комітетом 

університету. 

 

6. Загальні засади запобігання конфліктним ситуаціям 

6.1. З метою запобігання конфліктних ситуацій та підвищення обізнаності в 

питаннях недопущення утиску, булінгу, дискримінації, конфліктів інтересів, 
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сексуальних домагань та корупції в університеті: 

6.2.1. створюється сприятливе соціально-психологічне середовище; 

6.2.2. проводяться інформаційно-просвітницькі заходи для всіх можливих 

учасників конфліктних ситуацій; 

6.2.3. дотримуються підходу студентоцентрованого навчання; 

6.2.4. проводяться формальні та неформальні зустрічі здобувачів вищої 

освіти з ректором, проректорами, директорами інститутів, деканами факультетів, 

кураторами академічних груп, омбудсменом тощо; 

6.2.5. дотримуються принципів корпоративної культури, демократичності 

та соціальної справедливості; 

6.2.6. дотримуються етики ділового спілкування; 

6.2.7. дотримуються принципів гласності шляхом щорічного проведення 

конференції трудового колективу, постійного інформування трудового колективу 

про цілі та результати діяльності на сайті університету. 

6.3. У разі виникнення ситуації, що може стати конфліктною, ректорат, 

директори інститутів, декани факультетів, завідувачі кафедр, керівники 

структурних підрозділів, куратори академічних груп, омбудсмен, профспілковий 

комітет мають вчасно виявляти та реагувати в межах своїх повноважень з метою 

запобігання виникненню конфліктних ситуацій. 

 

7. Процедура врегулювання конфліктних ситуацій 

7.1. У разі виникнення конфліктної ситуації, що пов’язана з утиском, 

булінгом, дискримінацією, конфліктом інтересів, сексуальними домаганнями та 

корупцією будь-які суб’єкти конфліктної ситуації мають право подати звернення 

щодо вирішення конфлікту на ім’я ректора університету. 

7.2. Звернення щодо вирішення конфлікту на ім’я ректора університету 

можуть подаватись в письмовій, усній та електронній формах шляхом подання в 

приймальну ректора, канцелярію, на електронну пошту, «скриньку довіри» тощо.  

7.3. Звернення щодо вирішення конфлікту повинно містити відомості про 

скаржника (прізвища, ім’я, по-батькові, адресу фактичного проживання, 

контактний телефон), розгорнутий опис предмету конфлікту (коли, за яких 

обставин, учасники суперечки), можливі докази, що підтверджують звернення, 

дату подання звернення та підпис.  

7.4. Анонімні звернення що пов’язані з утиском, булінгом, 

дискримінацією, конфліктом інтересів, сексуальними домаганнями та корупцією 

не розглядаються. 

7.5. Після надходження скарги на ім’я ректора університету відбувається 

процедура її реєстрації, розгляду та подання уповноваженій особі, яка може бути 

різною в залежності від конкретної конфліктної ситуації. Уповноважену особу 

призначає ректор університету. 

7.6. Процедура врегулювання конфліктної ситуації уповноваженою 

особою включає такі дії:  
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7.6.1. Уповноважена особа знайомиться зі змістом скарги, предметом 

конфлікту, можливими доказами.  

7.6.2. Уповноважена особа, у разі необхідності, може збирати уточнюючі 

та додаткові деталі конфліктної ситуації від суб’єктів конфлікту та учасників, що 

є незацікавленими особами у ситуації, що склалася. 

7.6.3. Уповноважена особа проводить зустрічі зі заявником та особою 

(особами) на дії якого отримано скаргу, як разом так і окремо, в залежності від 

конкретного випадку конфлікту.  

7.6.4. Уповноважена особа на основі співробітництва та компромісу 

проводить процедуру врегулювання конфліктної ситуації. Якщо, в результаті 

зустрічі чи переговорів сторони конфлікту дійшли згоди та порозуміння – 

конфлікт вважається вичерпним і заявник відзиває свою скаргу. Якщо ж сторони 

не можуть дійти згоди – уповноважена особа формує комісію з питань 

врегулювання конфліктних ситуацій.  

7.7. Склад комісії формується уповноваженою особою. До складу комісії 

повинно входити не менше трьох членів.  

7.8. Комісія призначається ректором університету. 

7.9. До складу комісії можуть входити: проректори, директори інститутів, 

декани факультетів, завідувачі кафедр, куратори академічних груп, представники 

ректорату, керівники структурних підрозділів, працівники університету, 

представники органів студентського самоврядування, профспілкового комітету, 

юрисконсульт, омбудсмен.  

7.10. Процедура врегулювання конфліктної ситуації комісією має такі 

етапи:  

7.10.1. Комісія знайомиться зі змістом скарги, предметом конфлікту, 

можливими доказами, додатковими матеріалами та результатами попереднього 

врегулювання уповноваженою особою.  

7.10.2. Комісія проводить засідання, на якому приймається рішення 

щодо врегулювання конкретної конфліктної ситуації шляхом голосування та 

оформлення протоколу за підписом всіх членів комісії та сторін конфлікту. Копії 

даного рішення отримує кожна зі сторін конфліктної ситуації, а оригінал 

зберігається в канцелярії університету. 

7.11. На підставі прийнятого рішення щодо конфліктної ситуації та 

відповідно до чинного законодавства України, ректор університету приймає 

відповідне рішення. 

7.12. У випадку повного чи часткового незадоволення скарги, заявник має 

право звернутись з цим питанням до органів державної влади. 
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8. Погодження змісту документу 

№ 

з/п 
Посада 

Прізвище, ім’я, 

по-батькові 
Дата Підпис 

1. Перший проректор Педченко 

Наталія 

Сергіївна 

  

2. Проректор з науково-

педагогічної роботи  

Манжура 

Олександр 

Васильович 

  

3. Начальник відділу кадрів Гармаш Надія 

Миколаївна 

  

4. Голова профспілкового 

комітету 

Діденко Лариса 

Миколаївна 

  

5. Голова Студентської 

ради 

Негода Марина 

Олександрівна 

  

6. Начальник науково-

методичного відділу 

ліцензування та 

акредитації 

Герман Наталія 

Володимирівна 

  

7. Начальник відділу 

забезпечення якості 

діяльності 

Огуй Наталія 

Іванівна 

  

8. Юрисконсульт 

провідний 

Водяник 

Олександр 

Васильович 

  

 

 


