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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Політика забезпечення академічної доброчесності в Державному університеті 
економіки і технологій розроблена відповідно до Конституції України, Законів України 
«Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про 
авторське право і суміжні права», «Про видавничу справу», «Про запобігання корупції», 
Рекомендацій Міністерства освіти і науки «Про запобігання корупції» № 1/9-650 від 
23.10.2018 року для закладів вищої освіти, Рекомендацій Національного агентства із 
забезпечення якості вищої освіти для закладів вищої освіти щодо розробки та 
впровадження університетської системи забезпечення академічної доброчесності від 29 
жовтня 2019 року Протокол № 11, Етичного кодексу вченого України, іншої 
загальнодержавної нормативної бази.

1.2. Політика забезпечення академічної доброчесності розроблена з метою розвитку 
практик академічної доброчесності вищої освіти та науки у Державному університеті 
економіки і технологій (далі -  Університет), встановлює загальні моральні принципи, 
правила етичної поведінки та відповідальність науково-педагогічних, наукових, 
педагогічних працівників та здобувачів Університету (далі -  учасники освітнього 
процесу).

1.3. Академічна доброчесність - це сукупність етичних принципів та визначених 
законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, 
викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до 
результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.

1.4. Політика забезпечення академічної доброчесності передбачає розуміння 
процесів, що відбуваються в освіті України, основних тенденцій суспільного розвитку, 
усвідомлення практичної цінності та важливості академічної доброчесності, здійснення 
аналізу інновацій у сфері утвердження моральних цінностей у освітньому процесі та 
науковій діяльності, вивчення зарубіжного досвіду лідерства у вищій школі, оволодіння 
навичками усного і писемного наукового мовлення, набуття досвіду збирання і вивчення 
фактів, продукування різножанрових наукових текстів.

Політика забезпечення академічної доброчесності Університету включає комплекс 
заходів, які мають на меті забезпечити виконання принципів і правил академічної 
доброчесності всіма учасниками освітнього процесу та протидіяти будь-яким проявам 
академічної нечесності.

1.5. Основними принципами та фундаментальними цінностями академічної 
доброчесності є:

- доброчесність -  відданість учасників процесу реалізації державної політики у 
сфері якості освіти моральним принципам та стандартам, які створюють бар’єр для 
недоброчесності;

- чесність та порядність -  системне уникнення проявів академічної 
недоброчесності під час реалізації власної діяльності;

- правдивість -  прагнення до істини, вільне та відкрите поширення найкращих 
практик реалізації власної діяльності, їх безперервне надбання та збагачення;

- прозорість -  доступність та відкритість інформації, яка передбачає, що всі 
учасники процесу реалізації державної політики у сфері якості освіти зобов’язані діяти 
відкрито, зрозуміло та в рамках закону;

- законність -  дотримання кожним учасником процесу реалізації державної політики 
у сфері якості освіти законів та стимулювання до цього інших;

- повага -  повага до ідей, гідності інших, їхнього фізичного та психічного здоров’я, 
на благо колегіальності та співпраці з іншими учасниками процесу реалізації державної 
політики у сфері якості освіти;

- довіра -  усі учасники процесу реалізації державної політики у сфері якості освіти 
мають впевненість в чесності та чесноті один одного, можуть покластись один на одного,
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позбавлені остраху, що результати діяльності можуть бути несанкціоновано 
запозиченими, кар’єру спаплюжено, а репутацію підірвано;

- послідовне відстоювання гідної поведінки та ідей поширення принципів 
академічної доброчесності в несприятливих умовах стороннього тиску;

- справедливість -  неупереджено однакове ставлення до усіх учасників процесу 
реалізації державної політики у сфері якості освіти, позбавлене дискримінації та 
нечесності;

- самовдосконалення та вдосконалення -  учасники процесу реалізації державної 
політики у сфері якості освіти визнають важливість та докладають максимальних зусиль 
до постійного вдосконалення освітньої системи, зокрема через власний професійний 
розвиток;

- відповідальність -  вміння брати на себе відповідальність за результати своєї 
діяльності, виконувати взяті на себе певні зобов’язання, протистояти проявам академічної 
недоброчесності, подавати приклади гідної поведінки;

- сумлінність -  учасники процесу реалізації державної політики у сфері якості освіти 
належним чином використовують делеговані їм повноваження без перевищення або 
несумлінності виконання;

- професіоналізм -  підтримання високого рівня компетентності кожним учасником 
процесу реалізації державної політики у сфері якості освіти.

Дотримання зазначених вище принципів має бути справою честі всіх без винятку 
Учасників освітнього процесу.

2 . ВИДИ ПОРУШЕНЬ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ

Порушенням академічної доброчесності вважається:
Академічний плагіат -  оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) 

результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості) 
та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів 
без зазначення авторства.

Основними видами академічного плагіату є:
- клонування -  копіювання, точне відтворення (слово в слово) чужого тексту та/або 

запозичення ілюстрацій з наступним представленням їх як авторських;
- копіювання -  наявність матеріалу, що містить значну частину тексту та/або 

ілюстративне запозичення з одного джерела без змін.
- «знайти-замінити» -  збереження основного змісту джерела зі зміною ключових слів 

і фраз;
- ремікс -  парафраза матеріалів кількох джерел, упорядкованих так, щоб текст 

виглядав цілісним;
- гібрид -  поєднання цитованих джерел і скопійованих матеріалів (тексту, 

ілюстрацій) без посилання;
- мешап-мікс (змішування) скопійованих матеріалів з кількох джерел;
- агрегатор -  текст та/або ілюстрації мають належне оформлення цитат, але майже не 

містять оригінальних думок, власного внеску автора (стосується лише наукових робіт, де 
обов’язковою частиною є авторські дослідження);

- ретвіт -  текст містить належне цитування, але, по суті, дублює формулювання 
та/або структуру першоджерела (стосується лише наукових робіт, де обов’язковою 
частиною є авторські дослідження).

Самоплагіат -  оприлюднення (частково або повністю) власних раніше 
опублікованих наукових результатів як нових наукових результатів.

Основними видами самоплагіату є :
- дуплікація публікацій -  публікація однієї і тієї самої наукової роботи (цілком або з 

несуттєвими змінами) в декількох виданнях, а також повторна публікація (цілком або з
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несуттєвими змінами) раніше оприлюднених статей, монографій, інших наукових робіт як 
нових наукових робіт;

- дуплікація наукових результатів -  публікація повністю чи частково одних і тих 
самих наукових результатів у різних статтях, монографіях, інших наукових працях як 
нових результатів, які публікуються вперше;

- подання у звітах із виконання різних наукових проектів тих самих результатів як 
таких, що отримані при виконанні відповідного проекту;

- повторне подання здобувачами освіти письмових робіт, які вже подавалися як 
звітність із інших дисциплін, без дозволу викладача;

- агрегування чи доповнення даних -  суміщення раніше опублікованих і нових даних 
без їх поділу з відповідними посиланнями на попередню публікацію;

- повторний аналіз раніше опублікованих даних без посилання на попередню 
публікацію цих даних та раніше виконаного їх аналізу.

Фабрикація -  вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому 
процесі або наукових дослідженнях.

Основними видами фабрикації є:
- наведення у письмових роботах здобувачів та в наукових роботах вигаданих чи 

неперевірених даних, зокрема статистичних даних, результатів експериментів, 
розрахунків чи емпіричних досліджень, фотографій, аудіо- та відеоматеріалів тощо;

- посилання на вигадані джерела інформації або навмисне посилання не на справжнє 
джерело;

- приписування іншим особам текстів, думок чи ідей, яких вони не висловлювали чи 
не публікували.

Фальсифікація -  свідома зміна чи модифікація вже наявних даних, що стосуються 
освітнього процесу чи наукових досліджень.

Фальсифікація:
- необгрунтоване корегування результатів власних наукових досліджень чи 

виконання навчальних завдань (таке, що не базується на повторних чи додаткових 
дослідженнях, вимірюваннях або розрахунках, виправленні виявлених помилок тощо);

- наведення у письмових роботах здобувачів та в наукових роботах свідомо змінених 
літературних даних та даних, отриманих із інших джерел; зокрема, статистичних даних, 
результатів експериментів, розрахунків чи емпіричних досліджень, фотографій, аудіо- та 
відеоматеріалів тощо без належного обґрунтування причин і зазначення методики їх 
корегування;

- наведення неповної або викривленої інформації про апробацію результатів 
досліджень та розробок.

Списування -  виконання письмових робіт із залученням зовнішніх джерел 
інформації, крім дозволених для використання, зокрема під час оцінювання результатів 
навчання.

Найбільш поширеною формою списування є використання друкованих і 
електронних джерел інформації при виконанні письмових робіт, зокрема, екзаменаційних 
та контрольних робіт, без дозволу викладача.

Також до списування може бути зараховано:
- здавання або репрезентацію різними особами робіт з однаковим змістом як 

результату власної навчальної діяльності;
- написання чужих варіантів завдань на контрольних заходах;
- використання системи прихованих сигналів (звукових, жестових та ін.) при 

виконанні групових контрольних заходів з однаковими варіантами;
- несамостійне виконання завдань у випадках, коли не дозволяється отримання 

допомоги, або незазначення інформації про отриману допомогу, консультації, співпрацю 
тощо;
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- отримання іншої несанкціонованої допомоги при виконанні тих завдань, які 
передбачають самостійне виконання.

Обман -  надання завідомо неправдивої інформації щодо власної освітньої (наукової, 
творчої) діяльності чи організації освітнього процесу; формами обману є, зокрема, 
академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація та списування.

Крім зазначених вище формами обману також є:
- включення до співавторів наукових публікацій осіб, що не брали кваліфікованої 

участіб в їх підготовці;
- невключения до співавторів наукових публікацій осіб, що брали кваліфіковану 

участі в їх підготовці;
- подання як результатів власної праці робіт, виконаних на замовлення іншими 

особами, або робіт, стосовно яких справжні автори надали згоду на таке використання;
- здавання або представлення різними особами робіт з однаковим змістом як 

результату власної навчальної діяльності;
- написання чужих варіантів завдань на контрольних заходах;
- використання системи прихованих сигналів (звукових, жестових та ін.) при 

виконанні групових контрольних заходів з однаковими варіантами;
- несамостійне виконання завдань у випадках, коли не дозволяється отримання 

допомоги, або не зазначення інформації про отриману допомогу, консультації, співпрацю;
- проходження процедур контролю знань підставними особами;
- симуляція погіршення стану здоров’я, хвороби з метою уникнення контрольних 

заходів;
- надання відгуків або рецензій на наукові або навчальні роботи без належного 

проведення їх експертизи.
Хабарництво -  надання (отримання) учасником освітнього процесу чи пропозиція 

щодо надання (отримання) коштів, майна, послуг, пільг чи будь-яких інших благ 
матеріального або нематеріального характеру з метою отримання неправомірної переваги 
в освітньому процесі.

У випадках, визначених законодавством, хабарництво може утворювати склад 
кримінального злочину «неправомірна вигода», передбаченого статтями 368, 3683, 369 
Кримінального кодексу України.

До хабарництва, зокрема, можуть бути зараховані одержання, провокування або 
пропонування неправомірної вигоди за отримання позитивної або вищої оцінки при 
складанні будь-якого виду поточного та підсумкового контролю, а також будь-яких інших 
переваг у навчальній, дослідницькій чи трудовій діяльності; примусові благодійні внески 
та примусова праця здобувачів освіти та/або їх батьків; примусове надання освітніх 
послуг (примусове репетиторство); деякі випадки конфлікту інтересів та ін.

Необ'єктивне оцінювання - свідоме завищення або заниження оцінки результатів 
навчання здобувачів освіти.

Необ’єктивне оцінювання:
- свідоме завищення або заниження оцінки результатів навчання здобувачів освіти;
- невчасне повідомлення здобувачів освіту про систему оцінювання результатів 

навчання;
- застосування системи оцінювання, що не відповідає декларованим цілям та 

завданням теми, дисципліни, практики, освітньої програми тощо;
- відсутність об’єктивних критеріїв оцінювання.
До необ’єктивного оцінювання також може бути зараховано використання 

незрозумілої здобувачам освіти системи оцінювання; невчасне повідомлення здобувачів 
освіти про систему оцінювання результатів навчання; створення системи оцінювання, що 
не відповідає декларованим цілям та завданням теми, дисципліни, практики, освітньої 
програми тощо.
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Наведений перелік не є остаточно вичерпним і не охоплює всіх діянь, що можуть 
містити ознаки порушення академічної доброчесності та етики академічних 
взаємовідносин.

3. РЕАЛІЗАЦІЯ ПОЛІТИКИ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ УЧАСНИКАМИ
ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

3.1. Відповідно до ч. 2 ст. 42 Закону України «Про освіту», дотримання академічної 
доброчесності педагогічними, науково-педагогічними та науковими працівниками 
передбачає:

- посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, 
відомостей;

- дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;
- надання достовірної інформації про методики і результати досліджень, джерела 

використаної інформації та власну педагогічну (науково-педагогічну, творчу) діяльність;
- контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти;
- об’єктивне оцінювання результатів навчання.
Викладачі повинні не тільки знати і розуміти основні принципи академічної 

доброчесності, вимоги законодавства та внутрішніх документів закладу вищої освіти з цих 
питань. Вони також повинні володіти інструментарієм і методиками контролю 
дотримання академічної доброчесності здобувачами вищої освіти. Не менш важливим є 
розроблення об’єктивних критеріїв оцінювання результатів навчання і використання їх на 
практиці при оцінюванні здобувачів.

3.2. Відповідно до ч. 3 ст. 42 Закону України «Про освіту», дотримання академічної 
доброчесності здобувачами освіти передбачає:

- самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового 
контролю результатів навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога 
застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей);

- посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, 
відомостей;

- дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;
- надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, 

творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації.
3.3. Створення атмосфери академічної доброчесності в Університеті є тривалим, але 

необхідним процесом.
Цей процес передбачає забезпечення розуміння всіма учасниками освітнього 

процесу, насамперед педагогічними, науково-педагогічними та науковими працівниками 
сутності академічної доброчесності, вимог законодавства і внутрішніх нормативних 
документів з цих питань, основних видів порушень, зразків правильної поведінки у різних 
ситуаціях, що можуть призводити до порушень.

Для цього Університет використовує такі інструменти і заходи, як:
- курси підвищення кваліфікації викладачів з питань академічної доброчесності, які 

можуть зараховуватися як частина планових заходів із підвищення кваліфікації;
- самоосвіта викладачів із наступним контролем результатів навчання;
- лекції, презентації, тренінги, семінари із запрошенням авторитетних фахівців;
- обмін досвідом та ін.
Головними питаннями навчання з питань академічної доброчесності є:
- поняття академічної доброчесності та переваги доброчесної поведінки;
- основні та деталізовані види порушень академічної доброчесності, способи їх 

ідентифікації, розмежування суперечливих випадків;
- інструменти та процедури перевірки академічних творів на плагіат, способи 

виявлення інших порушень академічної доброчесності;
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- методи навчання здобувачів освіти академічній доброчесності;
- інструменти та способи мотивування здобувачів освіти до доброчесної поведінки;
- норми законодавства, вимоги внутрішніх нормативних документів з питань 

академічної доброчесності, визначені закладом вищої освіти методи запобігання 
порушенням, види академічної відповідальності та процедури розгляду справ про 
порушення академічної доброчесності;

- вивчення та впровадження практик провідних університетів світу із забезпечення 
академічної доброчесності;

- правила академічного письма та методи навчання студентів академічному письму у 
застосуванні до конкретних навчальних дисциплін;

- створення і використання ефективних методів об’єктивного оцінювання
результатів навчання здобувачів вищої освіти.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ

4.1. Учасники освітнього процесу Університету несуть відповідальність за 
порушення академічної доброчесності відповідно до вимог законодавства України та 
Політики академічної доброчесності Університету. Ступінь серйозності порушень може 
відрізнятися за видами порушень, їх повторюваністю, видами робіт (поточні письмові 
завдання, підсумкова атестація з дисципліни, підсумкова атестація на певному рівні 
освіти, дисертації, монографії, наукові публікації, наукові звіти тощо) та ін.

4.2. Порядок виявлення та встановлення фактів порушення академічної 
доброчесності визначається уповноваженим колегіальним органом управління закладу 
освіти -  Комісією з питань академічної доброчесності з урахуванням вимог чинного 
законодавства.

4.3. Повідомлення про порушення академічної доброчесності здійснюється особисто 
відповідно ієрархії підпорядкованості залучених суб’єктів.

Особам, які повідомили про порушення академічної доброчесності гарантується
захист від переслідування в разі відсутності факту навмисного наклепу.

4.4. Застосування конкретного виду академічної відповідальності залежить від 
ступеню порушення академічної доброчесності.

4.5. За порушення академічної доброчесності педагогічні, науково-педагогічні та 
наукові працівники закладів освіти можуть бути притягнені до такої академічної 
відповідальності:

- відмова у присудженні наукового ступеня чи присвоєнні вченого звання;
- позбавлення присудженого наукового (освітньо-творчого) ступеня чи присвоєного 

вченого звання;
- відмова в присвоєнні або позбавлення присвоєного педагогічного звання,
- кваліфікаційної категорії;
- позбавлення права брати участь у роботі визначених законом органів чи займати 

визначені законом посади.
4.6. За порушення академічної доброчесності здобувачі вищої освіти можуть бути 

притягнені до такої академічної відповідальності:
- повторне проходження оцінювання (контрольна робота, іспит, залік тощо);
- повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої програми;
- відрахування із закладу освіти;
- позбавлення академічної стипендії;
- позбавлення наданих закладом освіти пільг з оплати навчання.
4.7. Кожна особа, стосовно якої порушено питання про порушення нею академічної 

доброчесності, має такі права:
- ознайомлюватися з усіма матеріалами перевірки щодо встановлення факту 

порушення академічної доброчесності, подавати до них зауваження;
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- особисто або через представника надавати усні та письмові пояснення або 
відмовитися від надання будь-яких пояснень, брати участь у дослідженні доказів 
порушення академічної доброчесності;

- знати про дату, час і місце та бути присутньою під час розгляду питання про 
встановлення факту порушення академічної доброчесності та притягнення її до 
академічної відповідальності;

- оскаржити рішення про притягнення до академічної відповідальності до органу, 
уповноваженого розглядати апеляції, або до суду.

5. КОМІСІЯ З ПИТАНЬ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ

5.1. З метою моніторингу дотримання Учасниками освітнього процесу моральних та 
правових норм Політики забезпечення академічної доброчесності в Університеті 
створюється Комісія з питань етики та академічної доброчесності у Державному 
університеті економіки і технологій ( далі -  Комісія) .

5.2. Комісія з питань етики та академічної доброчесності - колегіальний дорадчий 
орган, метою якого є сприяння дотриманню етичних принципів і стандартів, 
фундаментальних принципів академічної доброчесності і розв’язанню етичних конфліктів 
між членами університетської спільноти.

5.3 . Комісія у своїй роботі керуються Конституцією України, Законом України «Про 
освіту», Законом України «Про вищу освіту», Рекомендаціями Міністерства освіти і науки 
«Про запобігання корупції» № 1/9-650 від 23.10.2018 року для закладів вищої освіти, 
Рекомендацій Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти для закладів 
вищої освіти щодо розробки та впровадження університетської системи забезпечення 
академічної доброчесності від 29 жовтня 2019 року Протокол № 11, іншими чинними 
нормативно-правовими актами, Статутом університету та Політикою академічної 
доброчесності.

5.4. Повноваження Комісії:
- одержувати, розглядати, здійснювати аналіз заяв щодо порушення норм 

академічної доброчесності і готувати відповідні висновки;
- одержувати від усіх учасників освітнього процесу і структурних підрозділів 

Університету інформацію та документи, необхідні для здійснення своїх повноважень;
- залучати до своєї роботи експертів з тієї чи іншої галузі, а також використовувати 

технічні і програмні засоби для достовірного встановлення фактів порушення норм 
академічної доброчесності за поданою заявою; - проводити інформаційну роботу щодо 
популяризації принципів професійної етики й академічної доброчесності науково- 
педагогічних працівників і здобувачів вищої освіти;

- ініціювати, проводити та підтримувати дослідження з академічної доброчесності, 
якості освіти і наукової діяльності;

- готувати пропозиції щодо підвищення ефективності впровадження етичних 
принципів і принципів академічної доброчесності в освітню та наукову діяльність 
Університету;

- надавати рекомендації та консультації щодо способів і шляхів більш ефективного 
дотримання норм академічної доброчесності;

- інші повноваження відповідно до вимог чинного законодавства України і 
нормативних актів Університету.

5.5. У разі незгоди з висновком Комісії особа, відносно якої розглядалося питання 
щодо порушення академічної доброчесності, має право його оскаржити. Апеляція 
подається особисто порушником на ім’я ректора у десятиденний термін після оголошення 
рішення комісії.



5.5. Комісія не менш ніж один раз на рік звітує про свою роботу перед Вченою
радою Університету. Результати роботи Комісії оприлюднюються на офіційному веб-сайті 
Університету.

6. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОЛІТИКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ

6.1. Політика забезпечення академічної доброчесності розглядається та 
затверджується рішенням Вченої ради Університету і вводиться в дію наказом ректора 
Університету.

„ 6-2’ Змши та доповнення до Політики забезпечення академічної доброчесності 
приймаються в тому самому порядку, що і сама Політика забезпечення академічної 
доброчесності.

ПОГОДЖЕНО: на засіданні науково-методичної ради 18.10.2022 року (протокол №2)

Голова науково-методичної ради,
в.о. проректора з науково-педагогічної 
та навчальної роботи

Начальник юридичного відділу
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