
Система корпоративних цінностей ЛНАУ



Місія

«Аморально просити людей 
працювати без мети.

І наш обов’язок 
допомогти їм її 

знайти»
Горст Шульце,

президент мережі готелів

The Ritz-Carlton



Чому ми займаємось 
своєю справою?

Що нами рухає?

Чим ми ніколи не 
поступимось?

Що ми цінуємо?

Цінності
етичні й 

світоглядні
засади 

університету
Місія

Університет – це сучасна освіта 
на основі цінностей!



Важливо розуміти!

Місія

Візія

Стратегія

розвитку

Що ми цінуємо? Що нами рухає?

Чим ми ніколи не поступимось? 

Цінності

Що, як і для кого ми робимо?

Місія

Як все виглядатиме,

якщо нам вдасться?

Візія

План досягання цілі

Стратегія розвитку



Від цінностей до
стратегії розвитку

Візія

(образ)

Стратегія

розвитку

(гасла)

Місія

(послання)

Після того, коли прописані

Місія, Візія та Цінності,

варто зосередити увагу на

Стратегії розвитку



КОДЕКС

КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ
ЛУГАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО

АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ



- система цінностей та 
принципів, які поділяються та 

підтримуються членами 
університетської спільноти.

- об’єднує в собі професійну, організаційну, 
правову, економічну, комунікативну, 
інформаційну, екологічну, моральну 

культуру, а також елементи освітянської 
та студентської субкультури, що 

реалізуються через відповідні традиції, 
переконання, етичні норми та звичаї.

Корпоративна культура 



ґрунтується на 
університетських цінностях, 

визначає
основні орієнтири поведінки, які
обов’язкові для дотримання всіма
учасниками освітнього процесу.

Корпоративна культура 



Кодекс корпоративної культури

розроблений відповідно до:

- загальноприйнятих моральних та 

етичних норм і принципів,

- Статуту Університету,

- правил внутрішнього розпорядку 

Університету.

Він є основою саморегуляції поведінки та 

діяльності всіх членів університетської 

спільноти, а також покликаний сприяти 

реалізації пріоритетних цілей розвитку 

Університету, у тому числі і як

соціокультурної інституції.



ПРИНЦИПИ КОДЕКСУ

ВвічливістьТолерантність

Шанобливість Об’єктивність

ПрофесіоналізмДобросовісність

Партнерство Інноваційність



Прийняття та 
неухильне 

дотримання 
принципів 

академічної 
доброчесності
є невід'ємним 

правилом 
Університету

ДовіраЧесність

Справед-
ливість

Взаємо-
повага

СміливістьВідпові-
дальність



ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА 
КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ

Кожен 

представник 

університетської 

спільноти

у своїй 

професійній, 

навчальній і 

громадській 

діяльності 

повинен:



Цінувати ділову репутацію 
Університету, піклуватися про його 
позитивний імідж у професійному 
співтоваристві, не чинити дій, що 

завдають шкоди інтересам 
Університету, та протидіяти будь-

яким спробам підірвати його 
авторитет, забезпечувати 

конфіденційність службової 
інформації.

Орієнтуватися на цінності, 
громадянськість, патріотизм, 

загальноприйняті моральні норми, 
що відображають ідеали добра, 

довіри, гуманізму.

ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА

Сповідуючи принципи 
справедливості та чесності, 

протистояти корупції, хабарництву 
та протекціонізму в 

університетському середовищі.

Брати на себе відповідальність за 
реалізацію декларованих цілей і 
усвідомлювати свою причетність
до успіхів і невдач Університету.

Зберігати й примножувати 
традиції Університету та сприяти 
поширенню його кращих практик 

із метою формування відповідного 
середовища в місті та регіоні.



Дбайливо ставитись до майна 
Університету, дотримуватися 

чистоти та порядку в спорудах і на 
території Університету, на 

робочому місці, у навчальних 
аудиторіях, лабораторіях, 

гуртожитках тощо; бережно й 
виключно з метою виконання 

посадових обов’язків чи навчальної 
діяльності використовувати офісну 
техніку, засоби зв’язку, транспорт, 

навчальне та лабораторне 
обладнання, бібліотечний фонд.

Сприяти створенню в Університеті 
атмосфери довіри, 

доброзичливості, справедливості, 
шанобливого ставлення до гідності 
та прав кожного члена колективу, 

не допускаючи будь-яких форм 
дискримінації та насильства.

ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА

Поводитися коректно, не 
допускаючи відхилень від визнаних 

форм ділового спілкування.

Вести здоровий спосіб життя, 
піклуватися про підтримку своєї 
працездатності і відповідально 
ставитися до здоров’я людей.

Поважати сімейні цінності, 
приватне життя своїх колег та осіб, 

що навчаються.



ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА

ОСОБА, ЩО 

НАВЧАЄТЬСЯ,

як представник

єдиної

університетської

спільноти повинна:

Відповідально ставитися до своїх 
обов’язків.

Брати на себе відповідальність за 
власні дії та власне майбутнє, 
розвиваючи творчі здібності, 

лідерські якості, відчуття власної 
гідності й самоповаги.

Дотримуватися принципів 
академічної доброчесності та 

антикорупційного законодавства, а 
також протистояти проявам 

академічної недоброчесності та 
корупції.



Співробітники Університету та 
особи, що навчаються, повинні 

мати зовнішній вигляд, що 
відповідає характеру професійної 

на навчальної діяльності, 
віддаючи перевагу діловому 

стилю одягу. Для окремих 
категорій персоналу (викладачі та 

студенти ННІ ветеринарної 
медицини, працівники науково-

технічних лабораторій, 
будівельно-ремонтних та 

виробничих дільниць, комплексу 
громадського харчування) 

передбачається спеціальний одяг.

Є недопустимою поява на заняттях 
і в корпусах Університету 
співробітників, осіб, що 

навчаються, та сторонніх осіб у 
спортивному (за винятком занять з 
фізичної культури та інших заходів, 
що вимагають спеціальної форму 
одягу), пляжному (шорти, майки, 

шльопанці), брудному та 
неохайному одязі.

КУЛЬТУРА ПОВЕДІНКИ

Не допускається поява в 
Університеті в одязі та з 

символікою, що пропагує
національну, релігійну чи
субкультурну ворожнечу.



Під час університетських заходів 
(конференцій, «круглих столів», 

засідань, ділових зустрічей, 
концертів, свят, акцій) члени 

колективу проявляють повагу до 
тих, хто виступає, і толерантне 
ставлення до інших точок зору, 

дотримуються тиші і порядку, не 
користуються мобільними 

телефонами; у разі отримання 
відповідного дозволу залишають 

приміщення в паузі між виступами.

У спілкуванні між собою 
співробітники та особи, що

навчаються, проявляють
ввічливість, не допускають

фамільярності та ненормативної
лексики.

КУЛЬТУРА ПОВЕДІНКИ

Не допускається залишати сміття, 
жувальні гумки, робити надписи і 
малюнки на меблях, обладнані, 

стінах тощо, а також клеїти 
інформаційні листи та оголошення 
у не призначених для цього місцях.

Викладачі та співробітники поважають колег та осіб, що навчаються, не 
допускають запізнень на роботу та на навчання і марнотратства часу.



Цінності корпоративної культури
Університету втілюються у таких символах, як

гімн, прапор, емблема, логотип, 

корпоративні кольори

СИМВОЛИ УНІВЕРСИТЕТУ



Про виникнення конфліктної ситуації 
інформуються всі сторони, що мають 

можливості для оперативного та 
ефективного розв’язання конфліктної 

ситуації.

Недопущення приватних конфліктів у 
внутрішньо корпоративних відносинах 

є важливою умовою забезпечення 
успішної діяльності Університету.

РОЗВ’ЯЗАННЯ КОНФЛІКТІВ

В Університеті надається перевага 
розв’язанню конфліктів за допомогою 

двосторонніх і багатосторонніх 
конструктивних переговорів.

При розв’язанні конфлікту дотримуються принципів
справедливості та процедурної чесності.

Заохочується попередження 
потенційно конфліктних ситуацій.



Порушення положень 
Кодексу розглядається як 
дія, не сумісна зі статусом 
викладача, співробітника, 

студента та аспіранта 
Університету.

За порушення Кодексу 
передбачені такі 

наслідки:

- засудження громадською 
думкою колективу 
Університету;

- дисциплінарні заходи 
стягнення.

Співробітники та особи, що 
навчаються в Університеті, 

зобов'язані:

- знати та дотримуватися 
Кодексу,

- нести відповідальність 
перед університетською 
спільнотою за свою 
діяльність і поведінку.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА 
ПОРУШЕННЯ



Я, що нижче підписався(лась), як член 
академічної спільноти Університету, 

погоджуюся, що здійснюватиму власну 
навчальну, наукову, творчу діяльність, 
професійну, дотримуючись Місії, Візії, 

Цінностей, Кодексу корпоративної культури 
Університету, найвищих моральних, правових 

та етичних норм академічної спільноти.

ЗОБОВ’ЯЗУЮСЬ:

Декларація про дотримання
Кодексу корпоративної культури



Підписання декларації

Слов'янськ, 1 вересня 2020р.



• Виконувати вимоги Кодексу корпоративної 
культури Університету, втілювати його 

Положення, Місію, Візію та корпоративні Цінності 
на всіх рівнях діяльності в Університеті.

• Займати активну позицію в житті Університету, 
брати активну особисту участь у його житті та 

розбудові, заохочувати до цього кожного члена 
університетської спільноти.

Декларація про дотримання
Кодексу корпоративної культури



Підписання декларації



• Сумлінно та доброчесно ставитися до виконання
власних навчальних або посадових обов’язків, проявляти
проактивність щодо участі в університетських заходах 

науково-освітнього, виховного, патріотичного
спрямування, ініціювати та реалізовувати проекти, які

сприятимуть розвиткові Університету.

• Розробляти та реалізувати програму особистого
розвитку, узгоджену з перспективами підрозділу, де я 
працюю (навчаюся) і стратегічними пріоритетами

розвитку Університету в цілому.

Декларація про дотримання
Кодексу корпоративної культури



Підписання декларації



• Поглиблювати довіру в університетській
спільноті, сприяти неконфліктному розв’язанню

гострих питань, не замовчувати, а обговорювати у 
діловому, конструктивному, форматі проблеми, 

вдаватися лише до толерантної, чесної, 
об’єктивної та відкритої, неанонімної, критики, 

спрямованої на процеси та способи їхньої
оптимізації, а не на персоналії; бути готовим до 

сприйняття критики моїх дій або ідей та 
обговорення їх із іншими членами університетської

спільноти.

Декларація про дотримання
Кодексу корпоративної культури



Підписання декларації



• Запобігати проявам будь-яких форм булінгу, 
недоброчесності, корупції та диктатури, будь-яким
порушенням чинного законодавства в Університеті.

• Не використовувати та не поширювати недостовірні
джерела інформації, у тому числі стосовно Університету

та його спільноти, його заходів і діяльності.

• Нести персональну відповідальність за етичні акценти
власних усних та письмових висловлювань щодо діяльності

Університету або його репрезентантів, за зміст
поширюваної інформації про Університет.

Декларація про дотримання
Кодексу корпоративної культури



Підписання декларації



УСВІДОМЛЮЮ,
що у разі порушення мною 

цієї Декларації нестиму 
тягар моральної 

відповідальності перед 
університетською 

спільнотою.

Я, який(а) підписав цю 
Декларацію, беру на себе 
зобов’язання неухильно 

дотримуватися прописаних 
у ній положень. 

Декларація


