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Кодекс етики
Преамбула
Місія Міжнародного центру перспективних досліджень – сприяти подальшій демократизації та модернізації України через активну та продуману європеїзацію. За допомогою високих аналітичних
здібностей, вміння впливати на процес вироблення політики та підтримувати діалог з основними групами інтересів МЦПД прагне до створення суспільного блага – задоволення важливих загальносуспільних інтересів і потреб. Міжнародний центр перспективних досліджень переконаний, що гідно і
відповідально виконати свою місію, покликання громадянського суспільства та аналітичної спільноти
можливо лише спираючись на тверде підґрунтя моральних принципів та етичних правил. Для цього
команда МЦПД загалом і кожен її представник зокрема декларують і дотримуються принципів і правил, визначених цим кодексом.

Головні принципи
Служити суспільному благу
 У своїй діяльності МЦПД служить суспільним інтересам і створює суспільне благо, беручи їх за
основу для своєї місії, цілей і діяльності.

Дотримуватися принципів
 Лише місія МЦПД є основою для його діяльності та програм.

Діяти незалежно
 У своїх діях і рішеннях МЦПД є незалежним від зовнішнього тиску.
 Місію, цілі та напрями діяльності МЦПД не можуть диктувати жоден донор, органи влади, політична
партія, бізнес чи інша НУО.
 Жоден особистий чи корпоративний інтерес членів Наглядової Ради МЦПД, директора чи
співробітників не може превалювати над місією МЦПД і впливати на його діяльність.

Поважати різноманіття
 МЦПД поважає права та свободи людини, якими наділена кожна особа, незалежно від раси, статі,
національності та віросповідання.
 МЦПД поважає та заохочує різні думки, погляди та ідеї.

Бути відповідальним
 МЦПД відповідальний за свої дії.
 МЦПД відповідальний за дотримання зобов’язань відповідно до Конституції України, чинного
законодавства та укладених контрактів.

Виявляти чесність
 МЦПД зберігає прозорість, відкритість і чесність стосовно громадськості, донорів, органів влади,
бізнесу та партнерів.
 МЦПД є противником корупції та хабарництва.
 МЦПД використовує найкращі методи для забезпечення громадськості достовірною, правдивою
та об’єктивною інформацією.

Відносини з органами влади та політичними силами
 МЦПД надає рекомендації та поради органам влади і політичним силам для забезпечення кращої
державної політики.
 Будь-яка співпраця з органами влади та політичними силами має відповідати місії МЦПД і не
ставити під загрозу його незалежність.
 МЦПД не змінює свою місію та програмні цілі для здобуття політичної прихильності.

Відносини з донорами
 МЦПД приймає фінансування, яке відповідає його місії та не ставить під загрозу його
незалежність.
 МЦПД використовує фінансування лише для досягнення мети підтриманих проектів і програм.

Відносини з бізнесом
 МЦПД співпрацює з бізнесом, якщо це відповідає його місії та не ставить під загрозу його
незалежність.
 МЦПД може приймати фінансування від бізнесу за умови збереження за собою права виражати
власну позицію.
 МЦПД діє як платформа для публічного обговорення різних бізнесових інтересів і поглядів.

Співпраця з іншими організаціями громадянського суспільства
 МЦПД співпрацює з іншими ОГС, якщо така співпраця відповідає його місії та не ставить під
загрозу його незалежність.
 МЦПД співпрацює з іншими ОГС на основі спільних цінностей і задля суспільного блага.
 МЦПД може надавати підтримку та виражати солідарність іншим ОГС.
 МЦПД сприяє розвитку та ефективності громадянського суспільства.
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