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1. АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ: ПОНЯТТЯ ТА ПРАВОВІ 
ЗАСАДИ 

 

Бібліотеки ВНЗ України як осередки доступу до інформаційних 

потоків мають розповсюджувати та популяризувати серед студентів, 

педагогічного, науково-педагогічного складу і всіх користувачів правила 

та чесноти академічної доброчесності та спонукати дотримуватися їх. 

Закон України «Про вищу освіту» передбачає глобальне 

реформування вищої освіти та забезпечення високого рівня її якості. 

Одним із критеріїв якості освіти має стати «академічна 

доброчесність» ― 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, ст. 42, п. 1]. 

 

Рис. 1. Складові академічної недоброчесності 

ВИДИ 
академічної 

недоброчесності

академічний 
плагіат

фабрикація

обмансписування

хабарництво
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До складових академічної недоброчесності відносимо: 

1) 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; 

2) фабрикація ― фальсифікація результатів досліджень, посилань у 

власних публікаціях, будь-яких інших даних, у тому числі статистичних, 

що стосуються освітнього процесу та наукових досліджень; 

3) обман ― надання завідомо неправдивої інформації стосовно 

власної освітньої (наукової, творчої) діяльності чи організації освітньої 

процесу; 

4) списування ― використання без відповідного дозволу зовнішніх 

джерел інформації під час оцінювання результатів навчання; 

5) хабарництво ― надання (отримання) учасником освітнього 

процесу чи пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна чи 

послуг матеріального або нематеріального характеру з метою 

отримання неправомірної вигоди в освітньому процесі [1, ст. 42, п. 4]. 

Кожен член спільноти вищого навчального закладу несе 

відповідальність за якість навчання і наукових досліджень. Негідна 

академічна поведінка несумісна із процесом пізнання, творчості, 

прогресу. 

На сьогодні існує ціла низка безкоштовних програм та сервісів, що 

здійснюють перевірку текстів на плагіат і якими користуються вищі 

навчальні заклади, наприклад: Antiplagiat, Advego Plagiatus, Etxt 

Antiplagiat, Plagiarisma, Плагиата.НЕТ, Text.ru та інші. Але деякі учасники 

навчального або наукового процесів ці системи використовують для 

http://www.antiplagiat.ru/
http://advego.ru/plagiatus/
http://www.etxt.ru/antiplagiat/
http://www.etxt.ru/antiplagiat/
http://plagiarisma.ru/
http://www.mywebs.ru/plagiatanet.html
http://text.ru/
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обману: виправлення текстів з метою приведення їх у вигляд 

самостійного дослідження. 

 

 

Рис. 2. Види плагіату 

 

Найбільшого поширення набули наступні види плагіату: 

1. Копіювання інформації іншого автора та видання роботи за 

свою без оформлення цитування; 

2. Дослівне копіювання чужої роботи без належного 

оформлення цитування (невірно оформлене або помилково вказане 

джерело); 

3. Парафраза ― переказ своїми словами чужої праці без 

посилання на оригінального автора, cутність парафрази полягає в заміні 

слів та знаків; 

ВИДИ 
ПЛАГІАТУ

КОПІЮВАННЯ 
БЕЗ 

НАЛЕЖНОГО 
ОФОРМЛЕННЯ 

ЦИТУВАННЯ

ПАРАФРАЗА

КОМПІЛЯЦІЯ

ПРИЄДНАННЯ 
ДО ГРУПОВОЇ 
РОБОТИ БЕЗ 

УЧАСТІ В 
НАПИСАННІ 

ТЕКСТУ
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4. Компіляція ― процес написання твору, наукової праці на 

підставі чужих матеріалів без самостійного дослідження та 

опрацювання джерел; 

5. Приєднання до групової роботи без авторської участі в 

написанні тексту (цей меседж поки що не завжди сприймається 

суспільством в якості плагіату). 

Негативний прояв, який має місце в освітянській системі, вже 

давно потребував правової оцінки.  

Відповідно до Закону України авторське право на твір виникає 

внаслідок факту його створення і починає діяти від дня створення твору 

[6, ст. 28, п.1]. 

В Україні питання щодо правовідносин у сфері інтелектуальної 

власності регулюються:  

 законами України: «Про авторське право і суміжні права», 

«Про видавничу справу», «Про розповсюдження примірників 

аудіовізуальних творів, відеопрограм, фонограм, комп’ютерних програм, 

баз даних» [6, 7, 8]; 

 міжнародними конвенціями, угодами і договорами: Бернська 

конвенція про охорону літературних і художніх творів, Всесвітня 

конвенція про авторське право, Договір Всесвітньої організації 

інтелектуальної власності по авторському праву [9, 10, 11]; 

 нормами Конституції України (ч.1 ст. 41 гарантується 

кожному право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю 

власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності; ч.2 

ст. 54 громадянам гарантується свобода літературної, художньої, 

наукової, технічної творчості, захист інтелектуальної власності, 

авторських прав, моральних і матеріальних інтересів, що виникають у 
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зв’язку з різними видами інтелектуальної діяльності; право на 

результати своєї інтелектуальної, творчої діяльності; ніхто не може 

використовувати або поширювати їх без його згоди, за винятками, 

встановленими законом) [12]; 

 Цивільним кодексом право інтелектуальної власності 

регулюється ст. 418-508 [13]; 

 Кримінальним кодексом ст. 176, 177, 229, 231 передбачено 

покарання у вигляді штрафу, конфіскації, позбавленням права займати 

певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3-х років, 

позбавлення волі від двох до п’яти років за незаконне відтворення, 

розповсюдження творів науки, літератури і мистецтва, комп’ютерних 

програм і баз даних, а так само незаконне розповсюдження виконань, 

фонограм, відеограм і програм мовлення. Їх незаконне тиражування та 

розповсюдження на аудіо-, відеокасетах та інших носіях інформації, 

іншого умисного порушення авторського права і суміжних прав (у 

випадках, коли нанесено значних матеріальних збитків чи одержано 

дохід у особливо великому розмірі) [14]; 

 Господарський кодекс України ст. 154-162 регулює 

використання у господарській діяльності прав інтелектуальної 

власності [15]; 

 Кодекс Законів України «Про адміністративні 

правопорушення» ст. 51 передбачає відповідальність об’єкта права 

інтелектуальної власності, привласнення авторства на такий об’єкт або 

інше умисне порушення прав на об’єкт права інтелектуальної власності, 

що охороняється Законом [16]. 
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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 ступеня чи 

присвоєного вченого звання; 

 позбавлення права брати участь у роботі визначених законом 

органів чи займати визначені законом посади [1, ст. 42, п. 5]. 

Законами також передбачено випадки, коли авторське право не 

розповсюджується, а саме: 

 повідомлення про новини дня або поточні події, що мають 

характер звичайної прес-інформації; 

 твори народної творчості (фольклор); 

 видані органами державної влади у межах їх повноважень 

офіційні документи політичного, законодавчого, адміністративного 

характеру (закони, укази, постанови, судові рішення, державні 

стандарти тощо) та їх офіційні переклади; 

 державні символи України, державні нагороди; символи і 

знаки органів державної влади, Збройних Сил України та інших 

військових формувань; символіка територіальних громад; символи та 

знаки підприємств, установ та організацій; 

 грошові знаки; 

 розклади руху транспортних засобів, розклади 

телерадіопередач, телефонні довідники та інші аналогічні бази даних, 
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що не відповідають критеріям оригінальності і на які поширюється 

право sui-generis (своєрідне право, право особливого роду) [6, ст. 10]. 

Законом України допускається вільне відтворення бібліотеками та 

архівами примірників твору без згоди автора, або особи, яка має 

авторське право, репрографічне відтворення (репродукування шляхом 

фотокопіювання або іншим подібним способом, крім запису в 

електронній, цифровій чи іншій формі, яку зчитує комп`ютер) одного 

примірника твору, якщо їх діяльність не спрямована прямо або 

опосередковано на одержання прибутку [6, ст. 22]. 

Порядок виявлення та встановлення фактів порушення 

академічної доброчесності визначаються правилами внутрішнього 

розпорядку закладів освіти [1, ст. 42, п.8]. 

Новим законом про освіту буде суттєво посилено антиплагіатні 

норми і відповідальність за академічну недоброчесність не тільки для 

науково-педагогічного та наукового складу, а й для здобувачів освіти.  
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Академічна доброчесність – це моральний (етичний) кодекс для 

викладачів, студентів, дослідників і письменників. Віра в доброчесність 

наукової роботи має бути основою академічного життя. 

Бухарестська Декларація з етичних цінностей та принципів вищої 

освіти в Європейському регіоні (2004) ключовими цінностями 

академічного середовища визначає: чесність, довіру, справедливість, 

повагу, відповідальність, підзвітність [2, п.2.2]: 

«…2.3. Прагнути до чесності потрібно спочатку самому і лише потім 

поширювати це устремління на інших членів академічної спільноти, 

послідовно уникаючи будь-яких форм обману, брехні, шахрайства, 

крадіжки або інших форм нечесної поведінки, які негативно впливають 

на стан якості академічних ступенів. 

2.4. Довіра, яку взаємно поділяють всі члени академічної спільноти, 

є основою робочої обстановки, що сприяє вільному обміну ідеями, 

творчості та індивідуальному розвитку. 

2.5. Забезпечення справедливості у викладанні, оцінці успіхів 

студентів, наукових дослідженнях, кар’єрному просуванні та інших 

починаннях, пов'язаних з присвоєнням ступенів, повинно ґрунтуватися 

на законних, прозорих, справедливих, передбачуваних, послідовних і 

об'єктивних критеріях. 

2.6. Вільний обмін ідеями і свобода самовираження ґрунтуються на 

взаємній повазі, яку поділяють всі члени академічної спільноти, 

незалежно від їх ієрархічного статусу. Без такого обміну рівень 

академічної та наукової творчості знижується. 

2.7. Відповідальність повинні нести всі члени академічної 

спільноти, що дозволяє забезпечити підзвітність і вільне вираження 

поглядів …» [2]. 
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Моральний (етичний) кодекс для студентів щодо академічної 

доброчесності має на увазі, що студенти повинні чесно займатися 

навчальним процесом. Негідна академічна поведінка – це не лише 

списування, плагіат чи фальсифікування даних, а й використання інших 

засобів, у тому числі грошей або послуг для нечесного отримання 

оцінки. Навіть людина, робота якої копіюється, може вважатися винною 

в академічному злочині, якщо вона дозволила іншій особі списати свою 

особисту роботу. Під словом навчання часто обумовлюється діалог або 

спілкування між викладачами та їх студентами, результатом якого є 

навчання, а якщо студент фальсифікує певну сторону розмови, ніякого 

реального діалогу не відбувається. В недалекому майбутньому таку 

категорію студентів можуть упіймати та звинуватити у негідній 

академічній поведінці, що призведе до провалу курсу, тимчасового 

відсторонення з курсу тощо. Зрештою, такі студенти не будуть 

підготовлені до своєї професії, коли закінчать навчання. 

  



 

 

13 

2. РОЛЬ БІБЛІОТЕК У ФОРМУВАННІ КУЛЬТУРИ 
АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ 

 

У 2016 році спільно з Міністерством освіти і науки України за 

підтримки Посольства Сполучених Штатів в Україні стартував Проект 

сприяння академічній доброчесності (SAIUP project), спрямований на 

якісну зміну ціннісних підходів та орієнтирів у вищій освіті. Невід’ємною 

частиною реалізації програми Проекту мають стати бібліотеки. 

Своєю діяльністю бібліотеки ВНЗ завжди сприяли реалізації 

державної політики у галузі науки і культури, забезпечуючи 

безперервну освіту, підвищення професійного, загальноосвітнього та 

культурного рівня користувачів. Мета бібліотек ВНЗ в цьому Проекті ― 

інформаційна підтримка з розповсюдження правил академічної 

доброчесності, а також організація та проведення кампаній щодо 

попередження проявів недобросовісних запозичень.  

Одним із напрямів діяльності Інформаційно-бібліографічного 

відділу НБ ім. М. Максимовича є постійне підвищення інформаційної 

культури, навичок роботи з інформаційними ресурсами, як на 

традиційних, так і на електронних носіях студентів, аспірантів, 

професорсько-викладацького складу та інших користувачів бібліотеки. 

НБ ім. М. Максимовича проводить роботу з представниками 

наукових фахових видань Університету щодо оптимізації шляхів 

інтеграції періодичних наукових видань в міжнародний науково-

освітній простір. Серед умов, яких повинні дотримуватися редакції 

видань, є обов`язковим виклад етичних норм публікації та рецензування 

статей. 
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Бібліотекою була проведена низка заходів, спрямована на 

ознайомлення із критеріями щодо відбору інформаційних ресурсів, а 

саме: 

- семінар-практикум «Springer ― електронні журнали та книжки 

для науковців»; 

- лекція-семінар «Електронні ресурси в контексті здійснення 

науково-дослідної роботи» в рамках дисципліни «Науково-дослідна 

робота студента-історика (нова та новітня доба)»; 

- семінар від офіційних представників компанії Elsevier на тему: 

«Представлення журналів в ScienceDirect та Scopus: можливості та шляхи 

реалізації» для відповідальних секретарів, відповідальних редакторів, 

представників періодичних видань Університету та інших наукових та 

навчальних установ; 

- семінар-тренінг для магістрів юридичного факультету 1-го року 

навчання спільної магістерської програми КНУ імені Тараса Шевченка та 

Литовського університету ім. М. Роміреса, обговорювались робота з 

наукометричною базою даних Scopus, особливості пошуку в 

електронних бібліотеках на прикладі ресурсів компанії Gale Cengage 

Learning та специфіка користування іншими інформаційними ресурсами 

для наукової та освітньої роботи; 

- фахівцями Thomson Reuters проведено два семінари щодо 

можливостей використання інформаційних ресурсів компанії для 

наукової діяльності (семінар для співробітників бібліотек, відділів 

науково-технічної інформації, наукової частини; семінар для науковців, 

представників редакцій наукової періодики Університету, авторів, 

рецензентів). Програма семінару: платформа Web of Science: базові 

можливості; пошук та аналіз наукових журналів з використанням Journal 
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Citation Reports; робота з бібліографією у програмі EndNote Online; пошук 

за автором та ResearcherID; пошук за організацією у Web of Science; 

- проведено низку семінарів, спрямованих на вдосконалення рівня 

інформаційної грамотності за участі представника компанії Elsevier 

А. Локтєва. Програма семінарів: пошук інформації у сучасному світі; 

створення та структурування персональної наукової бібліотеки та 

взаємодія з науковцями всього світу за допомогою Mendeley; 

високоякісна наукова стаття – рекомендації авторам з підготовки 

публікацій у міжнародних рейтингових журналах; практичний семінар зі 

складних питань Scopus (в форматі запитань-відповідей); 

- англомовний семінар на тему «How to get published: Preparing your 

manuscript for publication in international academic journal» («Як 

опублікуватись: Підготовка рукопису до публікації в міжнародному 

науковому журналі») від директора департаменту біохімічних журналів 

Elsevier Бартоломея Вацека (Bartholomew Wacek, Publishing Director, 

Biochemistry; USA).; 

- семінар з використання електронних ресурсів для аспірантів та 

студентів магістратури історичного факультету КНУ імені Тараса 

Шевченка. 

Основну увагу під час проведення інформаційних занять, 

консультувань, тренінгів для першокурсників та студентів інших курсів 

приділяється правильному використанню авторитетних джерел 

інформації, формуванню навичок самостійного  виконання  навчальних 

завдань, дотримання норм законодавства про авторське право [1, ст. 42, 

п. 3], доброчесності запозичень, цитувань, правилам оформлення 

бібліографічних посилань. 



 

 

16 

Для Бібліотечно-інформаційного центру Сумського державного 

університету (БІЦ СумДУ) питання академічної доброчесності є одним з 

головних завдань. Затверджено ряд заходів із запобігання, виявлення та 

попередження плагіату. 

Віртуальний простір БІЦ СумДУ організований таким чином, що 

будь-яка інформація, що відображена на сайті (library.sumdu.edu.ua), 

спрямована на формування академічної доброчесності:  

 рекомендації щодо написання наукових статей; 

 правила оформлення бібліографічного опису; 

 рекомендації EASE для авторів і перекладачів наукових 

статей, які повинні бути опубліковані англійською мовою; 

 основні питання з ідентифікації авторів та посилання на 

некомерційні міждисциплінарні реєстри унікальних ідентифікаторів 

авторів; 

 розкриті питання наукометрії, розміщено корисні посилання 

на наукометричні бази даних, окремо розглянуто питання 

наукометричних показників, вебометричних показників; 

 висвітлено питання перевірки на плагіат, розміщено корисні 

посилання на некомерційні бази з виявлення текстових запозичень 

тощо. 

 бібліотека організовує доступ до світових інформаційних баз 

даних, а також проводить заняття для студентів та науковців з 

формування навичок роботи зі світовими та вітчизняними ресурсами 

для освіти й науки.  

Таким чином, захист від плагіату забезпечується не лише засобами 

зокрема бібліотеки чи університету, а використовуються світові 

інформаційні бази, основою роботи яких є наукова етика та 

доброчесність. 
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Інституційний репозитарій СумДУ (essuir.sumdu.edu.ua) ― 

потужний дієвий механізм, що спрямований на доброчесну наукову 

діяльність. Ресурс містить повнотекстові наукові публікації студентів та 

професорсько-викладацького складу СумДУ. У відкритому доступі 24/7 

та доступний з будь-якої точки світу. Про якісне наповнення 

репозитарію свідчить світове визнання в Міжнародному рейтингу 

Webometrics (1 позиція серед аналогічних електронних архівів в Україні 

та 315 позиція у загальному світовому рейтингу з понад 2 тис. 

репозитаріїв). 

БІЦ СумДУ постійно проводить роботу з вивчення інформаційних 

потреб користувачів, а також організовує заходи, спрямовані на 

підвищення академічної культури студентів та науковців. 

Велика увага приділяється першокурсникам, які тільки починають 

знайомитися з ресурсами та сервісами БІЦ СумДУ. Питання АД 

висвітлюється на першій лекції з основ інформаційної культури, а також 

на практичних заняттях по роботі з інформаційними ресурсами. 

Серед завдань, поставлених в рамках проекту ― організація та 

проведення семінарів, підготовка інформаційних та довідкових видань, 

висвітлення актуальної інформації на сайті бібліотеки з питань 

запобігання плагіату, норм цитування, міжнародних вимог дотримання 

доброчесності у науковій діяльності та навчанні. 
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3. КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ 

 

Для оформлення посилань і списку використаних джерел в Україні 

використовується ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. 

Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання» 

та ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та 

видавничої справи. Бібліографічний запис, бібліографічний опис. 

Загальні вимоги та правила складання» [3, 4]. 

У проекті наказу МОН України «Про затвердження Вимог до 

оформлення дисертації» пропонується для оформлення списку наукових 

публікацій використовувати низку міжнародних стилів. [5, дод. 2]. 

 

 

 

Міжнародні стилі оформлення 
списку наукових публікацій, що 

рекомендує МОН України

APA (American 
Psychological 

Association) style

MLA (Modern 
Language 

Association) style

Vancouver style

IEEE (Institute of 
Electrical and 

Electronics 
Engineers) style

AIP (American 
Institute of Physics) 

style

ACS (American 
Chemical Society) 

style
Harvard style

Chicago/Turabian 
style

Інші стилі 
(запропоновані 

при обговоренні
проекту)
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Пропонуємо для використання корисні посилання щодо 

академічної доброчесності – вибірка із БД SCOPUS (список джерел за 

стилем АРА (American Psychological Association): 
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