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Анотація. У статті розглянуто процеси розробки та імплементації етичної політики  

у закладах вищої освіти на прикладі українських університетів. Метою дослідження є 

оцінка ефективності управлінських процесів запровадження етичної політики у 

вітчизняних університетах. Об’єктом дослідження обрано двадцять найбільш 

рейтингових університетів України у 2021 році за версією консолідованого рейтингу 

закладів вищої освіти України. У запропонованому дослідженні використано метод 

контент-аналізу для аналізу нормативних документів у сфері етичної політики обраних 

університетів. Аналіз сфокусовано на запропонованих основних критеріях, які 

характеризують ефективність запровадження етичної політики, а саме: наявності 

затверджених етичних програм; посадових осіб, відповідальних за запровадження 

програм; етичних тренінгів; системи зворотнього зв’язку; розроблених мотиваційних 

механізмів; процедур етичного аудиту; процедур перегляду етичних програм. У результаті 

дослідження було ідентифіковано низку проблем, пов’язаних із запровадженням етичної 

політики, характерних для аналізованих університетів, а саме: формальний характер 

етичних програм, відсутність відповідальних осіб за запровадження політики (етичних 

офіцерів), спрямованість етичних тренінгів виключно на підвищення академічної 

доброчесності, відсутність ефективних систем зворотного зв’язку, відмова від 

використання систем мотивації працівників до дотримання етичних стандартів, 

відсутність етичного аудиту, відсутність процедур перевірки етичних норм нових 

працівників. Запропоновано елементи управління етичною політикою, що дозволять її 

ефективне запровадження у вітчизняних університетах. Дослідження має допомогти 

університетському управлінському корпусу більш ефективно використовувати етику як 

інструмент управління. 
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Аннотация. В статье рассмотрены процессы разработки и имплементации этической 

политики в высших учебных заведениях на примере украинских университетов. Целью 

исследования является оценка эффективности управленческих процессов внедрения 

этической политики в отечественных университетах. Объектом исследования являются 

двадцать самых рейтинговых университетов Украины в 2021 году по версии 

консолидированного рейтинга высших учебных заведений Украины. В предлагаемом 

исследовании использован метод контент-анализа для анализа нормативных документов в 

сфере этической политики выбранных университетов. Анализ сфокусирован на 

предложенных основных критериях, которые характеризуют эффективность внедрения 

этической политики, а именно, наличии: утвержденных этических программ; 

должностных лиц, ответственных за внедрение программ; этических тренингов; системы 

обратной связи; разработанных мотивационных механизмов; процедур этического 

аудита; процедур пересмотра этических программ. В результате исследования были 

идентифицированы проблемы, связанные с внедрением этической политики, характерные 

для рассматриваемых университетов, а именно: формальный характер этических 

программ, отсутствие ответственных лиц за внедрение политики (этических офицеров), 

направленность этических тренингов исключительно на повышение академической 

добропорядочности, отсутствие эффективных систем обратной связи, отказ от 

использования систем мотивации работников к соблюдению этических стандартов, 

отсутствие этического аудита, отсутствие процедур проверки этических норм новых 

работников. Предложены элементы управления этической политикой, которые позволят 

эффективно ее внедрять в отечественных университетах. Исследование должно помочь 

университетскому управленческому корпусу более эффективно использовать этику как 

инструмент управления.  
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Abstract. The article considers the processes of development and implementation of ethical policy 

in higher education institutions on the examples of Ukrainian universities. The aim of the study is 

effectiveness assessing of management processes for ethical policy implementation in domestic 

universities. The object of the research is the twenty top-rated universities in Ukraine, according 

to the 2021 Consolidated Rating of Higher Education Institutions. In the proposed study, the 

method of content analysis was used for analysis of regulatory documents in the field of ethical 
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policy of selected universities. The analysis focuses on the proposed basic criteria that 

characterize the effectiveness of the ethical policy implementation, namely, on availability: 

approved ethical programs; an officials responsible for implementing programs; ethical training; 

feedback systems; developed motivational mechanisms; ethical audit procedures; procedures for 

reviewing ethical programs. As a result of the study, problems are identified related to the 

implementation of ethical policies that are specific to the universities in question, namely: the 

formalistic nature of ethical programs, the lack of responsible persons for the policies 

implementation (ethical officers), the focus of ethical trainings solely on improving academic 

integrity, the lack of effective feedback systems, refusal to use employee motivation systems to 

comply with ethical standards, the lack of ethical audit, the lack of procedures for verifying the 

ethical standards of new employees. The elements of ethical policy management, which will allow 

its effective implementation in domestic universities, are proposed. The study should help the 

university management corps to use ethics more effectively as a management tool. 

 

Keywords: business ethics; university; management in higher education; management tools; ethics 

in management; code of ethics. 
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Постановка проблеми у загальному вигляді. За останнє десятиріччя перед 

українськими університетами постала низка викликів, таких як зменшення 

кількості випускників шкіл, зростання кількості бажаючих здобувати освіту за 

кордоном [1], невідповідність отриманих знань та навиків випускників вимогам 

ринку [2], стрімке старіння науково-педагогічних кадрів [3, с. 34], недовіра 

суспільства до вітчизняної вищої школи [3, с. 14], головним із шляхів подолання 

яких є підвищення якості управління університетами. Окремо слід виділити 

проблему корупції у вищих навчальних закладах. Так, за результатами опитувань, 

проведених Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва та фірмою 

«Юкрейніан соціолоджі сервіс»: у 2017 році 24% респондентів відмітили, що вони 

стикалися з хабарництвом у вищій школі [4], при цьому у 2016 році 37% 

респондентів відзначили корумпованість викладацького складу ВНЗ як найбільш 

серйозну проблему української вищої школи [2]. У суспільстві існує консенсус 

щодо того, що першочерговим кроком для покращення якості вищої освіти має 

бути саме боротьба з усіма проявами корупції і нечесності у ВНЗ [2]. Використання 

інструментів етичного менеджменту дозволяє як підвищити ефективність 

управлінських процесів в організації за рахунок врахування етичних внутрішніх та 

зовнішніх наслідків від прийняття та імплементації управлінських рішень [5, с. 7], 

так і покращити сприйняття університету зовнішніми та внутрішніми 

стейкхолдерами [6, с. 211]. Таким чином, запровадження принципів етичного 

менеджменту в практику управління вітчизняними університетами є надзвичайно 

актуальним.  

Аналіз досліджень і публікацій останніх років. Основною метою етичного 

менеджменту є формування бажаної поведінки працівників [5, с. 27]. При цьому чи 

не найважливішим інструментом формування такої поведінки є етична культура 

яка відповідає місії та цілям організації [7, с. 198–201]. У свою чергу, організація 

задля формування бажаної етичної культури може послуговуватися як 

формальними (етична політика, етичний кодекс, тренінги, система мотивації, 

процеси прийняття управлінських рішень), так і неформальними (етичні норми, 
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ритуали, міфи та історії успіху) управлінськими інструментами [8, с. 187–191].  

У цьому дослідженні увагу акцентовано на використанні формальних 

управлінських інструментів задля імплементації етичної політики менеджментом 

українських університетів.  

В останнє десятиріччя доволі популярним став процес запровадження 

етичних програм в українських університетах, який в західних університетах 

розпочався в другій половині минулого сторіччя. Для прикладу, вперше 

професійний кодекс Американської асоціації університетських професорів був 

розроблений у 1966 році. З того часу етичні кодекси університетів постійно 

еволюціонували, охопивши всі категорії працівників університетів [9, с. 172].   

Основною функцією етичних програм є формування індивідуальної чи 

групової поведінки членів організації відповідно до колективних етичних стандартів 

[10, с. 91]. Таким чином, вірно підготовлена та впроваджена етична програма може 

допомогти управлінському корпусу сформувати бажану етичну культуру та 

зменшити можливості для неетичної поведінки членів організації [7, с. 198]. У свою 

чергу, етична програма університету повинна охоплювати різноманітні за своїми 

професійними та іншими характеристиками групи членів університетської спільноти 

як от: науковців, викладачів, студентів, управлінський персонал і т.д., кожна з яких, в 

свою чергу, може формувати власну субкультуру та, як наслідок, специфічні для 

представників цієї групи етичні стандарти. Отже, правильно розроблена та 

імплементована у внутрішнє середовище організації етична програма відіграє 

важливу регуляторну роль у житті академічної спільноти [11, с. 261–262].  

Задля справедливості варто відмітити, що ефективність використання 

подібних управлінських інструментів неодноразово ставилася під сумніви 

дослідниками (для прикладу [12, с. 32–33]), причиною чого є те, що: 1) в даних 

документах, зазвичай, чітко не окреслюються обов’язки членів організації, а радше 

описуються цінності (для прикладу «декларація цінностей» (англ. «statеment of 

values») чи «кодекс поведінки» (англ. «code of conduct») організації [7, с. 224]);  

2) з огляду на те, що члени університетської спільноти одночасно залучені до 

різних сфер діяльності (викладання, навчання, наукова діяльність, виконання 

адміністративних функцій, тощо), тому доволі важко окреслити універсальні 

правила та процедури, які б охоплювали всі вищеперелічені області [9, с. 178];  

3) прийняття та слідування етичним правилам та нормам зі сторони членів 

університетської спільноти значною мірою залежить від готовності представників 

вищих щаблів управління університету і наукових авторитетів стати «етичними 

лідерами» [13, с. 259]; 4) ефективність імплементації етичних стандартів залежить 

від готовності управлінського корпусу послідовно впроваджувати елементи етичної 

програми в життя університетської спільноти.  

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Розробка та 

запровадження етичної політики організації є досить довготривалим процесом, 

який вимагає не тільки витрат, але й постійної уваги зі сторони керівництва 

організації. Низка досліджень демонструють, що серед представників 

управлінського корпусу західних бізнес-корпорацій існує консенсус щодо того, що 

такі затрати коштів та часу є вдалою формою інвестування, адже дозволяють не 

тільки регулювати в бажаному напрямку поведінку працівників, але й сприяють 

створенню позитивного іміджу компанії в очах зовнішніх стейкхолдерів. Натомість 

стан та ефективність запровадження етичної політики у вищих навчальних 

закладах, а особливо в Україні, досліджено недостатньо.   
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Постановка завдання. Метою статті є дослідження ефективності процесів 

розробки та імплементації етичних програм у вітчизняних закладах вищої освіти. 

Задля цього необхідно розробити методологію оцінки ефективності імплементації 

етичної політики організації на основі аналізу первинних управлінських 

документів. Дослідження запровадження розроблених етичних політик українських 

університетів дозволить виявити критичні точки у їх системі управління етикою та 

запропонувати рекомендації щодо підвищення ефективності її функціонування. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Задля розуміння ролі 

інструментів формування етичної політики в системі управління освітніми 

закладами в Україні було використано якісні методи дослідження, а саме метод 

контент-аналізу первинних документів, як найбільш ефективний для дослідження 

первинних управлінських документів [20, с. 264]. Інформаційною базою 

дослідження стали документи, які регламентують розробку та імплементацію 

етичної політики  вітчизняних університетів, що розміщені на їх офіційних  

веб-сторінках. Серед відібраних університетів досліджувалися ті, які знаходяться у 

першій двадцятці консолідованого рейтингу закладів вищої освіти України у  

2021 році [21]. До уваги бралися розроблені та опубліковані університетом 

нормативні документи у сфері етики (етичний кодекс, кодекс честі, кодекс 

академічної доброчесності, кодекс академічної доброчесності та корпоративної 

етики, положення про академічну доброчесність, кодекс корпоративної етики, 

кодекс етики та корпоративної культури). Для 2-х із 20-ти обраних університетів на 

офіційних веб-сторінках не було знайдено жодного документу, який би 

регламентував етичну політику університету. Натомість, три аналізовані універ-

ситети послуговуються двома нормативними документами, які регламентують як 

загальну політику університету у сфері етики, так і політику щодо дотримання 

принципів академічної доброчесності студентами та працівниками вищого 

навчального закладу. Таким чином, під час дослідження було проаналізовано  

21 первинний документ із 18 університетів.  

У дослідженні було застосовано метод кодування, при цьому ключовими 

змінними, які були використані під час аналізу, було обрано критерії, 

запропоновані в роботі [11, с. 264–265] для аналізу ефективності реалізації етичної 

політики організації, а саме:  

1) безпосередньо етичний кодекс, який є основою етичної програми [14, с. 908];  

2) наявність відповідальних осіб за дотримання етичних норм в університеті 

(так званих етичних офіцерів, омбудперсон, членів етичного комітету, тощо)  

[15, с. 76–77];  

3) ефективні етичні тренінги та інші форми інформаційних заходів, 

спрямовані на формування етичних норм та звичок членів організації та 

формування її бажаної етичної культури [16, с. 6];  

4) діюча система зворотного зв’язку, яка може бути використана членами 

організації задля отримання допомоги під час вирішення етичних дилем, 

повідомлення про випадки неетичної поведінки, тощо [17, с. 81];  

5) існування політики відповідальності працівників за неетичну поведінку 

[18, с. 450–454];  

6) розробка та запровадження політики реагування на звинувачення щодо 

неетичної поведінки та порядок дій у випадку виявленні таких випадків [18, с. 117–118];  

7) запровадження політики стимулів та винагороди за етичну поведінку [8];  
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8) наявність процедур етичного аудиту, ціллю якого є перевірка 

ефективності зусиль організації у реалізації етичної програми [19, с. 75–76];  

9) існування процедур перевірки етичних стандартів нових членів організації 

[8, с. 174]. 

У результаті дослідження було виявлено наступні тенденції (узагальнений 

аналіз отриманих результатів наведено в табл. 1). Перш за все, у більшості 

аналізованих університетів (у 18-ти з 20-ти випадків), як це вже було зазначено 

вище, формально розроблені певні елементи  політики у сфері етики. На жаль 3-и із 

вищезгаданих 18-ти закладів вищої освіти опублікували тільки короткі переліки 

загальних цінностей, яким повинні слідувати їх працівники та студенти, таким 

чином практично відмовившись від використання етичної політики, як інструменту 

управління поведінкою персоналу. Варто відмітити, що цілі та об’єкти політики 

відповідно до аналізованих документів значною мірою відрізняються, а саме: 

‒ в 6-ти університетах політика у сфері етики спрямована виключно на 

запобігання випадків академічної недоброчесності серед науково-викладацьких 

працівників та студентів;  

‒ у 5-ти випадках об’єктами політики є виключно студенти та науково-

педагогічні працівники, натомість управлінський та адміністративний персонал у 

аналізованих документах не згадується.  

Важливою складовою імплементації політики у сфері етики, як і будь-якої 

іншої політики організації, є наявність посадових осіб, у посадових обов’язках яких 

передбачено розроблення та імплементація даної політики. Лише у 8-ми 

проаналізованих документах вказано посадові особи, які відповідальні за розробку 

та імплементацію етичної політики університету. Зазвичай такими особами є 

голова етичного комітету (якщо формування такого передбачено) чи проректор 

університету. Однак, варто відмітити, що в обох випадках розробка та 

запровадження політики у сфері етики не є основним завданням вищенаведених 

посадових осіб. Навіть більше, в аналізованих документах не передбачено 

створення посади голови етичного комітету, до обов’язків та повноважень якого 

виключно належала б розробка етичної політики. Тож, навіть у тих університетах, 

які передбачили існування посадових осіб, відповідальних за запровадження 

етичної політики, це рішення є радше формальним. 

Тож не дивно, що в більшості аналізованих університетів не передбачено 

жодних організаційних заходів, спрямованих на формування бажаного етичного 

середовища в організації. Так, лише в 4-х випадках декларується запровадження 

навчання елементам професійної етики в університетах. Щоправда, таке навчання 

передбачене тільки для студентів, зазвичай першого курсу, і тільки щодо  

правил академічної доброчесності (окремий курс чи окремий модуль у існуючих 

курсах з академічного письма). Варто констатувати, що аналізовані університети  

не провадять проактивної політики у сфері етики та відмовляються від формування 

етичного середовища організації шляхом формування бажаних цінностей її  

членів. Задля справедливості варто відмітити, що під час аналізу не бралися  

до уваги академічні курси з дисципліни «Етика», які передбачені в нормативній  

чи варіативній частині підготовки фахівців, та метою викладання яких є не  

стільки формування бажаної з точки зору менеджменту університету поведінки 

студента, скільки його ознайомлення з існуючими філософсько-ціннісними 

концепціями.  
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Таблиця 1 

Результати дослідження нормативних документів у сфері етики у ЗВО першої 

двадцятки консолідованого рейтингу закладів вищої освіти України у 2021 році 

Університет (посилання на проаналізовані 

документи) 

Критерії 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Київський національний університет  

ім. Т. Шевченка [22]   
  

  
 

  
   Київський політехнічний інститут  

ім. І. Сікорського [23]   
  

      
   Львівський національний університет  

ім. І. Франка [24]   
        Харківський національний університет  

ім. В. Н. Каразіна [25]   
        Національний університет «Києво-Могилянська 

академія» [26]     
     

  
 Національний університет «Львівська політехніка» 

[27]   
   

  
    Національний медичний університет  

ім. О. О. Богомольця 

документи не виявлені 

Одеський національний університет  

ім. І. І. Мечникова [28]   
 

  
 

    
   Львівський національний медичний університет  

ім. Д. Галицького 

документи не виявлені 

Сумський державний університет [29; 30]   
   

  
    Донецький національний університет  

ім. В. Стуса [31]   
      

  
 Харківський національний університет 

радіоелектроніки [32]       
 

  
    Харківський національний медичний  

університет [33]   
        Дніпровський національний університет  

ім. О. Гончара [34]     
 

      
   Чернівецький національний університет  

ім. Ю. Федьковича [35]           
    Дніпровський державний медичний університет [36]   

   

  
    Буковинський державний медичний університет [37]     

  

  
    Тернопiльський національний медичний університет 

ім. I. Я. Горбачевського [38]     
  

  
  

  
 Прикарпатський національний університет  

ім. В. Стефаника [39]     
  

  
    Національний авіаційний університет [40]   

   

  
     

Джерело: розроблено автором  

 

Відсутність інтересу до використання етичної політики як інструмента 

управління зі сторони університетського менеджменту демонструє той факт, що 

тільки в 4-х аналізованих університетах передбачений зворотній зв’язок для 
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інформування про випадки неетичної поведінки. Щоправда ефективність 

функціонування зворотного зв’язку і в цих виявлених випадках дуже низька. На 

відміну від існуючої практики використання анонімних каналів зв’язку (поштова 

скринька, гаряча лінія, тощо), у аналізованих випадках таке інформування 

відбувається шляхом особистого звернення до відповідної посадової особи (голови 

етичного комітету, декана, відповідного проректора, тощо), що значною мірою 

зменшує ефективність функціонування такого каналу зворотного зв’язку.  

Що ж робити у випадку виявлення порушення етичних норм працівниками? 

У 12-ти університетах існує гіпотетичний механізм притягнення до 

відповідальності працівників та студентів за порушення етичних норм. Щоправда 

не зовсім зрозуміло, яким чином будуть застосовуватися санкції та за які саме 

порушення. У більшості аналізованих документів вказано, що особа, яка порушила 

етичні норми, буде притягнута до відповідальності відповідно до нормативних 

документів університету та законодавства України. Так, дійсно, нормативні 

документи та законодавство містять норми, які передбачають відповідальність 

особи за вчинені правопорушення чи проступки. Ці правопорушення чи проступки 

зазвичай є неетичними (для прикладу крадіжка чи хабарництво) і суспільно 

небезпечними. Але етична політика організації, у свою чергу, також повинна бути 

направлена на недопущення неетичної поведінки її членів, юридична 

відповідальність за яку не наступає (для прикладу, зверхнє ставлення викладача до 

студента), або процедура притягнення до юридичної відповідальності за яку доволі 

складна (для прикладу, поширення недостовірних чуток). Тож аналізовані 

нормативні документи університетів не дозволяють у законний спосіб притягувати 

до відповідальності її членів за неетичну поведінку.  

Окремо варто відмітити процедури притягнення до відповідальності за 

академічну недоброчесність. У цьому випадку розробники документів пропонують 

використовувати специфічні покарання (відмова публікувати статтю, недопущення 

роботи до процедури захисту, повторна здача іспиту, тощо), але, зазвичай, відсутні 

критерії застосування таких покарань, що створює підґрунтя для ігнорування 

етичних порушень чи/або зловживання відповідальними особами управлінським 

впливом. Тож варто констатувати, що в аналізованих університетах покарання за 

недотримання етичних норм не використовується або використовується 

неефективно.  

Етична політика організації є важливим інструментом формування її 

позитивного іміджу. При цьому важливим є формування довірливих відносин із 

зовнішніми стейкхолдерами організації, що є процесом довготривалим та доволі 

кропітким. При цьому прийняття неетичних рішень менеджментом організації чи, 

навіть, виявлені факти неетичної поведінки її окремого представника можуть 

нанести невиправну шкоду іміджу організації. Підготовлений план дій на випадок 

виявлення фактів неетичної поведінки здатен мінімізувати репутаційні втрати та 

навіть, у випадку продуманої антикризової кампанії, підвищити довіру 

стейкхолдерів. Варто відмітити відсутність подібних планів у всіх досліджуваних 

університетах. Більше того, тільки в 4-х випадках у нормативних документах було 

окреслено певні принципи взаємодії університету із зовнішнім оточенням.  

Етичний аудит є сучасним та доволі ефективним інструментом аналізу 

ефективності етичної політики організації. У досліджуваних документах відсутні 

будь-які згадки про використання етичного аудиту, при цьому тільки в етичних 

кодексах трьох університетів передбачено можливість аналізу (звіт відповідального 



ISSN 2313-4569     Вісник соціально-економічних досліджень, № 2 (77), 2021     

90 

органу) чи перегляду реалізованої етичної політики. Цей факт, знову ж таки, 

ставить під сумніви ефективність реалізації етичної політики в обраних 

університетах. 

Згадок про два інших елементи ефективної етичної політики, а саме системи 

мотивації етичної поведінки та процедури перевірки етичних норм чи етичної 

історії нових членів університетського співтовариства, в жодному з аналізованих 

документів  не виявлено.  

Окремо варто відмітити, що у більшості проаналізованих документів 

зустрічаються твердження про те, що члени академічної спільноти повинні 

«дотримуватися моральних норм та правил етичної поведінки» чи «дотримуватися 

принципів та правил академічної чесності », причому в більшості випадків відсутні, 

або описані нечітко, причини, які б пояснювали чому важливим є дотримання цих 

норм і правил для університету та суспільства, і які переваги отримає той, хто цих 

норм та правил дотримуватиметься. У свою чергу, незрозуміло, яким чином ці 

правила та норми допоможуть стати успішними випускникам університету.  

Висновки і перспективи подальших розробок. Результати дослідження 

демонструють невтішну картину щодо практики імплементації елементів етичного 

менеджменту вітчизняними університетами. Під час аналізу опублікованих 

документів на офіційних веб-ресурсах досліджуваних університетів склалося 

враження, що управлінський корпус закладів вищої освіти не розуміє ролі 

ефективної етичної політики у досягненні цілей університету. Опубліковані 

документи у більшості випадків формальні за своїм змістом (для прикладу 

односторінкові кодекси академічної доброчесності Львівського національного 

університету ім. І. Я. Франка [24] та корпоративної етики ХНМУ [33]), розробники 

документів послугувалися тими ж джерелами інформації (для прикладу, практично 

однакові за змістом та стилем кодекси честі ПНУ ім. В. Стефаника [39] та ТНМУ 

ім. І. Горбачевського [38]), у документах відсутні цілі етичної політики, 

управлінські інструменти досягнення цих цілей.  

Використання запропонованих критеріїв оцінки ефективності запровадження 

етичної політики в організації дозволило систематизувати та узагальнити доволі 

різнорідні нормативні документи у сфері етики у досліджуваних університетах. 

Зважаючи на отримані результати, а саме: тільки два критерії (критерій 1 – 

наявність документу, що регламентує етичну політику та критерій 5 – передбачена 

відповідальність працівника у випадку неетичної поведінки) згадуються у 

нормативних документах більше аніж половини з аналізованих університетів, та 

тільки в одному університеті дотримуються п’яти з дев’яти критеріїв, можна 

стверджувати, що розробка та впровадження ефективної етичної політики не 

лежить у сфері інтересів управлінського корпусу українських університетів.  

Це твердження підтверджується тим, що, на відміну від знайдених в аналізованих 

документах згадок про існування (хай гіпотетичної, про що було сказано вище) 

відповідальності члена університетської спільноти у випадку допущення ним 

неетичної поведінки, жоден з аналізованих університетів не використовує 

інструменти позитивної мотиваційної політики, а саме винагороди чи стимулів тих 

членів університетської спільноти, етична поведінка яких може слугувати 

прикладом для інших. Виявлені тенденції, а саме: університети не використовують 

елементи етичного аудиту (критерій 8), управління етичною політикою, в кращому 

випадку, покладено на посадову особу як нові обов’язки на додаток до існуючих 

(критерій 2), існуючі односторонні канали зворотного зв’язку щодо випадків 
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неетичної поведінки колег є зазвичай неефективними (критерій 3), відсутні 

процедури перевірки етичних норм та стандартів нових членів університетської 

спільноти (критерій 9) демонструють, що навіть у кращих університетах 

сповідується пасивна парадигма управління етичним середовищем організації. При 

цьому, широке запровадження різноманітних документів у сфері організаційної 

етики у вітчизняних університетах радше є реакцією університетського 

менеджменту на політику регулятора у сфері зближення принципів та підходів 

управління до європейських практик, аніж бажання використовувати етичну 

політику як елемент системи управління університетом.  

Серед обмежень запропонованого дослідження варто відмітити наступні. 

Перш за все, об’єктом аналізу виступили лише 20 кращих українських закладів 

вищої освіти, що дещо обмежує можливості для узагальнення отриманих 

результатів відносно генеральної сукупності. Крім того, під час дослідження 

аналізувалися виключно документи, які оприлюднені на офіційних інтернет- 

ресурсах університетів. Таким чином, для кращого розуміння процесів розробки та 

імплементації етичної політики в майбутньому варто більш ґрунтовно дослідити 

внутрішнє середовище університетів шляхом використання інших якісних методів. 

Незважаючи на вищенаведені обмеження, проведене дослідження дозволило 

окреслити стан впровадження елементів етичного менеджменту в практику 

українських університетів. 

Зважаючи на виявленні тенденції у практиці управління закладами вищої 

освіти України, доцільно було б звернути увагу управлінського корпусу 

університетів перш за все на те, що запровадження принципів етичного управління 

вимагає не тільки розробки нормативних документів, але й послідовної їх 

імплементації. При цьому, критично важливим для запровадження етичної 

політики є створення організаційної підсистеми, яка б включала відповідальних 

посадових осіб (етичних офіцерів), ефективної системи зворотного зв’язку, 

процедур періодичного перегляду етичних програм, запровадження етичних 

тренінгів та використання мотиваційних інструментів формування етичної 

поведінки членів університетської спільноти. Зважаючи на отримані результати, в 

подальшому варто дослідити основні бар’єри, що перешкоджають запровадженню 

етичних програм у вітчизняних університетах.  
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