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З 23 листопада по 3 грудня 2018 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське 
опитування громадської думки. Методом особистого інтерв’ю опитано 2000 респондентів, що мешкають у 110 
населених пунктах усіх регіонів України за вибіркою, що репрезентативна для населення України віком від 18 років.







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 (ст. 42 ЗУ «Про освіту»)

Academic integrity is the commitment to and 
demonstration of honest and moral behavior 
in an academic setting. This is most relevant 
at the university level as it relates to providing 
credit to other people when using their ideas. 
In simplest terms, it requires acknowledging 
the contributions of other people. Failure to 
provide such acknowledgement is considered 
plagiarism (https://writingcenter.unc.edu)



Дотримання академічної доброчесності 
педагогічними, науково-педагогічними і 
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

Дотримання академічної доброчесності 
здобувачами освіти передбачає:
- самостійне виконання навчальних 
завдань, завдань поточного та 
підсумкового контролю результатів 
навчання;
- 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





Journal of Academic Ethics (з 2003) – Springer Science +
Business Media

Journal of Academic and Business Ethics (з 2009) – Academic 
and Business Research Institute

глобальна мережа Globethics (з 2016) – Глобальний форум 
з етики та відповідального керівництва в сфері вищої 
освіти:
- навчання та дослідження, 
- основні функції сучасного університету, 
- управління, 
- зв’язок вищої освіти з суспільством







У вересні 2004 року у м. Бухарест була проведена Міжнародна конференція з
проблематики етичного виміру освіти і науки. Вагомим результатом конференції
стало прийняття Бухарестської Декларації з етичних цінностей та принципів вищої
освіти в Європейському регіоні.
В розділі “Цінності та принципи” Декларації були чітко визначені роль
академічної етики, культури та спільноти (аcademic ethos, culture and community),
академічна доброчесність в процесах викладання та навчання (аcademic integrity
in the teaching and learning processes), демократичне та етичне керівництво та
управління (democratic and ethical governance and management), дослідження, що
базуються на академічній доброчесності та соціальній відповідальності (research
based on academic integrity and social responsiveness).
Прагнучи максимально конкретно розкрити сутність поняття академічної
доброчесності (аcademic integrity) учасники конференції віднесли до її ключових
вартостей чесність (honesty), довіру (trust), справедливість (fairness), повагу
(respect), відповідальність (responsibility) та підзвітність (accountability).



В грудні 2012 року Міжнародною Асоціацією університетів та Magna Charta
Observatory було схвалено Керівництво для інституційних Кодексів етики в галузі
вищої освіти. Документ пропонує свого роду хартію між основними акторами
університетської сцени, яка формує їх згоду та відповідальність за слідування
визначеним принципам, які здатні сформувати організаційну та моральну
ідентичність:
• академічна чесність і етична поведінка при дослідженнях;
• рівність, справедливість та відсутність дискримінації;
• підзвітність, прозорість і незалежність;
• критичний аналіз та повага до аргументованих думок;
• відповідальність за використання активів, ресурсів і навколишнього середовища;
• вільне та відкрите поширення знань та інформації;
• солідарність за чесне поводження з міжнародними партнерами.



«В умовах українського суспільства корупція, самоорганізація 
академічного середовища на хибних моральних засадах, масова 
девіантна поведінка акторів та стейкхолдерів цієї сфери отримують 
постійні імпульси для свого розвитку з-за різких змін та невизначеності 
соціальних ідеалів та орієнтирів, професійних норм та регуляцій, 
суттєвої втрати керованості суспільством, дисбалансу в діях державних 
інститутів управління, слабкості громадянського суспільства».

Академічна чесність як основа сталого розвитку університету / За заг. ред. Т.В. Фінікова, А.Є. 
Артюхова – К.: Таксон, 2016. 



Curtin University (Австралія)
• Пам’ятка для студентів із запобігання плагіату, 
• Керівництво по уникненню плагіату для студентів, 
• Керівництво для викладачів по протидії студентському плагіату,
• Схема дій персоналу університету по боротьбі зі студентським плагіатом,
• Чітке визначення сутності та опис типових прикладів нечесної академічної 

поведінки (Academic Misconduct), яка не може бути допущена 
в університетському житті, 

• програма Turnitin, яка дозволяє співставляти тексти студентських навчальних 
робіт з електронними текстами Інтернет, опублікованими книгами, комерційними 
базами даних, а також раніш підготовленими письмовими роботами студентів, 
включаючи Інтернет-сайти з продажу письмових робіт на замовлення

• програма EndNote, яка допомагає перевірити та знайти необхідні посилання, 
сформувати переліки цитованої літератури, здійснити імпорт посилань з інших 
баз даних тощо



Code of Conduct
Our policies on academic integrity are based on the Netherlands Code of 
Conduct for Research Integrity 2018, drawn up by the Association of 
Universities in the Netherlands (VSNU). The procedures relating to 
complaints about academic integrity and the position of the Confidential 
Adviser on Academic Ingegrity at Leiden University are set out in the Leiden 
University Regulation on Complaints regarding Academic Integrity. 

Regulation and procedure
All staff and students at Leiden University have the right to lodge a complaint. This means that they can submit a 
complaint about a suspected infringement of academic integrity by a member of staff, or former member of staff 
of Leiden University. This is explained in the Leiden University Regulation on Complaints regarding Academic 
Integrity.

With effect from 1 January 2018 the Leiden University Committee for Academic Integrity and the Committee for 
Academic Integrity at the Leiden University Medical Center (LUMC) have been merged into a single committee.

The new Committee for Academic Integrity comprises two chambers, one where complaints can be lodged relating 
to suspected infringement of academic integrity against staff and former staff of Leiden University. Complaints 
against staff and former staff of LUMC can be lodged with the second chamber



Focusing attention on academic integrity

Teaching
Within all bachelor’s and master’s
programmes, depending on the type of
programme, attention is paid to ensuring that
academic research is carried out scrupulously.
For each programme, this is done in a way
that is appropriate for the discipline in
question.

PhD candidates
Academic integrity is also an important element in the PhD
track of our doctoral candidates. PhD candidates are offered
courses at both university and faculty level. When they are
appointed, PhD candidates sign the Code of Conduct on
Academic Integrity and at the PhD defence the supervisor
draws their attention to the obligations to society and to
science that a doctor’s title entails. Furthermore, all PhD
dissertations are checked for plagiasm before they are
submitted to the doctorate committee.

All academics
All members of staff are required to register any
ancillary activities in which they engage. Meetings
are organised regularly at which issues relating to
academic integrity are discussed. All new members
of the academic staff sign the Code of Conduct on
Academic Integrity and at the inaugural ceremony
for new professors the Rector Magnificus draws
their attention to the principles of the VSNU code.

Storing data responsibly
Managing and storing research data (data management) is
important not only for the quality of the research, but also in
order to ensure academic integrity. In 2016, the Executive Board
established the Research Data Management Regulations that
stipulate which standards Leiden researchers are required to
meet when managing and storing their data. This policy will be
developed further in the coming period at the level of the
academic disciplines.



Online Course 
“Introduction to Basics of Academic 

Writing”

Short Course Description:
The course is arranged as a guided self-study based on distance learning with the use of 
E-learning platform (Fronter). Through online video lectures, PowerPoint presentations 
and other course materials students will learn about formal requirements connected 
with international publications, general considerations regarding empirical work, 
methodology and Western traditions of research. The course consists of 7 blocks. Each 
block includes several videos and supplemented with other materials (relevant articles, 
Internet links, etc). In addition, students have to pass several tasks (reading, tests and 
quizzes) before moving further on course materials.



BLOCK 1. “Research and research training” (Anatoli Bourmistrov, Professor, Business School, Nord University)

Lecture 1. “Research and researchers”
https://mediasite.uin.no/Mediasite/Play/5d5bdf1366734c9797553c12ede23a9c1d
Tasks:
1) Reading:
Kyvik, S. (2013). The academic researcher role: enhancing expectations and improved performance. Higher 
Education, 65(4), 525-538.
Easterby-Smith, M., Thorpe, R., & Jackson, P. R. (2012). Management research. Sage. 
2) Test 
Lecture 2. “Research training and education”
https://mediasite.uin.no/Mediasite/Play/57c7f94bc0ae494fb456a8fdc22341161d
Tasks 
Lecture 3. “Research approaches in the Eastern and Western Europe”
https://mediasite.uin.no/Mediasite/Play/706fc989e36d45c495a7005ca47d28db1d
Tasks:
1) Read and compare two different anonymous academic texts: 
MANUSCRIPT 1 https://www.dropbox.com/s/jl4c2r1yglq5ch6/MANUSCRIPT%201.pdf?dl=0 
MANUSCRIPT 2
https://www.dropbox.com/s/yxvl7c7yiomw7k3/MANUSCRIPT%202.pdf?dl=0 
2) Submit 1-page summary of your observations here (field for submission). 



BLOCK 2. “What is a theory? Linking theory with methodology and empirics” (by Anatoli Bourmistrov, 
Professor, Business School, Nord University).

Lecture 1. “Components of a theory”
https://mediasite.uin.no/Mediasite/Play/544fb25be8b44ee69e6f23fd0d67969c1d 
Tasks:
1) Reading: 
Whetten, D. A. (1989). What constitutes a theoretical contribution?. Academy of management review, 14(4), 
490-495. 
2) Work with ‘farm theory’ case 
https://www.dropbox.com/s/8g7l403sm67yazx/Block%204%20Lecture%201%20Assignment.doc?dl=0 
3) Submit 1 page summary of answers to case questions here (field for submission).

Lecture 2.  “Theoretical contribution – links between theory, methodology and empirics” 
https://mediasite.uin.no/Mediasite/Play/fa55c8ba4d8a4058ba7561a2a8956d421d
Tasks: 
1) Read Bourmistrov (2017) and identify the links between research questions, theory and methods and 
theoretical contribution:
2) Read another article of your choice in the field of your own research and identify similar elements. 
3) Submit 2 pages summary of your observations here (1 page for task 1 and 1 page for task 2) (field for 
submission).



BLOCK 3. “How to work with the literature and do/write a good literature review” (Katarina Kaarbøe, 
Professor, Norwegian School of Economics) 

Lecture 1. “Literature Review – Introduction”
https://mediasite.uin.no/Mediasite/Play/5eb8b2d645ad4b1fb3721faf540d43a41d
Tasks: 
1) Submit 1-page summary of your reflections based on questions asked inside exercise 1 here (field for 
submission).
Lecture 2. “Literature Review – Search and Structure”
https://mediasite.uin.no/Mediasite/Play/542ec6603b2e4d8ab07ec13ce3208de91d 
Tasks:
1) Read the article by Gooneratne and Hoque (2013). https://www.dropbox.com/s/5sfee84izy7h7oi/QRAM-10-
2012%20literature%20review.pdf?dl=0 
2) Submit 1-page summary of your reflections based on questions addressed in the lecture here (field for 
submission). 
Tasks:
1) Pass the quiz 
https://www.dropbox.com/s/0ibvez1hoe43pom/Quiz%20Block%20LR%20Katarina%20QUIZ.doc?dl=0 
Additional readings: 
Malmi, T. (2016). Managerialist studies in management accounting: 1990–2014. Management Accounting 
Research, 31, 31-44.



BLOCK 4. “Getting the most out of the library” (by Karina Maria Gregersen, Nord University Library)

Lecture 1. “Preparing to search for sources”
https://mediasite.uin.no/Mediasite/Play/34b75a4c34854f97bccbd8f7a07888ae1d
Tasks: 
1) Prepare and submit 1 page summary of exercise 1 presented in the lecture here (submission field).
Lecture 2. “Performing searches”
https://mediasite.uin.no/Mediasite/Play/9c0fd86a8dfd4d6f9fb899fb3d1675371d
Tasks:
1) Prepare and submit 1-page summary of exercise 2 presented in the lecture here (submission field).
Lecture 3. “How to cite your sources correctly (and avoid plagiarism)”
https://mediasite.uin.no/Mediasite/Play/8705057d357a4ebca3abfdc815b9bedb1d
Task: 
1) Pass the quiz
https://www.dropbox.com/s/m739i1zwho9xhpc/Questions%2C%20library%20block%2C%20MOOC%20acade
mic%20writing.docx?dl=0 
Additional materials: 
Bårnes, V. & Løkse, M. (2014). Where to find information. In Information literacy: How to find, evaluate and cite sources 
(pp. 15-28). Oslo: Cappelen Damm Akademisk
Jesson, J. K. & Mathison, L. & Lacey, F. M. (2011). Searching for information. In Doing your literature review: Traditional and 
systematic techniques (pp. 26-45). London: SAGE Publications Ltd



BLOCK 5. “How system works: journals, rankings, citation indexes, types of articles” (by Giuseppe Grossi, 
Professor, Kristianstad University, Sweden)
https://mediasite.uin.no/Mediasite/Play/63c67aad276446479f4d36e5bbe5be481d 

Task:
1) Register and look through ABS journal ranking list https://charteredabs.org/academic-journal-guide-
2015/ 
2) Pass the quiz
https://www.dropbox.com/s/c0iwjbcrsixr01y/Quiz%20%20Block%20Research%20Community%20Giuseppe
.docx?dl=0 
Additional reading:
Becker, L. and P. Denicolo (2012). Publishing Journal Articles, SAGE Publications.
Grossi, G. (2016). "Publishing in the International Arena: Guest editorial experiences in Accounting and 
Public Management Journals." 



BLOCK 6. “The craft of Academic Writing: How to develop good academic texts” (Inger Johanne Pettersen, 
Professor, Trondheim Business School, NTNU)

Lecture 1. “Writing an academic text”
https://mediasite.uin.no/Mediasite/Play/15ab18418c734de2b477dc7b5c353c421d
Lecture 2. “The Craft of research – from research to text”
https://mediasite.uin.no/Mediasite/Play/81d049b00b7f437590ceb0f23457a2e61d
Lecture 3. From topic to research question
https://mediasite.uin.no/Mediasite/Play/6ea0adaa0a2c40e6bdff8df2ef04fe191d
Tasks: 
1) Readings:
Jönsson S (2006) – On Academic Writing. European Business Review 
https://www.dropbox.com/s/yl20x4r6prc46wm/Sten%20J%C3%B6nsson%202006.pdf?dl=0 
Booth Wayne, Colomb, G., Williams, J. The Craft of Research: 3rd Edition. Chicago: University of Chicago Press, 
2008. (two chapters) 
http://sir.spbu.ru/en/programs/master/master_program_in_international_relations/digital_library/Book%20R
esearch%20seminar%20by%20Booth.pdf 
2) Pass the quiz 
https://www.dropbox.com/s/ro2htw491xzcchh/Quiz%20%20Block%20Craft%20of%20writing%20Inger%20Joh
anne.docx?dl=0



BLOCK 7. “Dialogue on reviewing and publishing” (Giuseppe Grossi, Professor, Kristianstad University, 
Sweden and Anatoli Bourmistrov, Professor, Business School, Nord University)
https://mediasite.uin.no/Mediasite/Play/4ea5adaa9b5d4133a3e7b4277a5cb13d1d 

BONUS VIDEOS “Key advice” 
Karina Maria Gregersen, Librarian, Nord University Library:
https://mediasite.uin.no/Mediasite/Play/6dd8323f36c34a4ba591c54e7d085f7c1d
Katarina Kaarbøe, Professor, Norwegian School of Economics:
https://mediasite.uin.no/Mediasite/Play/4b412f21bf73425cb9b4875081fb7c1b1d 
Inger Johanne Pettersen, Professor, Trondheim Business School, NTNU:
https://mediasite.uin.no/Mediasite/Play/ec9519fee68f4553b697ee8dbdf3d2a31d





23.10.2018 р. МОН України оприлюднив Рекомендації з академічної
доброчесності для ЗВО, розроблені в рамках Проекту сприяння академічній
доброчесності в Україні – SAIUP за підтримки Посольства США.

Види порушень академічної доброчесності згідно ЗУ «Про освіту» (ст.42):

- академічний плагіат – оприлюднення (частково або повністю) наукових
(творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного
дослідження (творчості), та/або відтворення опублікованих текстів інших
авторів без зазначення авторства

Академічний плагіат варто відрізняти від помилок цитування, якими є: посилання
на інше джерело; неправильне оформлення посилання, яке ускладнює пошук
достовірного джерела; відсутність лапок при використанні текстових фрагментів,
що запозичені з інших джерел, за наявності коректного посилання на це джерело.



- самоплагіат – оприлюднення (частково або повністю) власних раніше 
опублікованих наукових результатів як нових наукових результатів

Приклади самоплагіату:
1) дуплікація публікацій
2) дублювання наукових результатів
3) агрегування чи дезагрегування даних
4) подання у звітах з виконання наукових проектів результатів, що містилися у 

попередніх роботах, як отриманих при виконанні відповідного проекту
5) повторний аналіз раніше опублікованих даних без посилання на попередню 

публікацію цих даних та раніше виконаного їх аналізу.

Передрук без погодження ?
Перевидання монографій, підручників, навчальних посібників ? 
Використання в нових монографіях, підручниках, навчальних посліниках фрагментів 
раніше опублікованих робіт автора ?



- фабрикація – вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому 
процесі чи наукових дослідженнях

- фальсифікація – свідома зміна чи модифікація вже наявних даних, що стосуються 
освітнього процесу чи наукових досліджень (приховування помилок, 
використання непридатного для досліджень обладнання, застосування 
непридатних для досліджень алгоритмів, надання неповної інформації про 
апробацію результатів тощо)

- списування – виконання письмових робіт із залученням зовнішніх джерел 
інформації, крім дозволених для використання, зокрема під час оцінювання 
результатів навчання (використання друкованих і електронних джерел 
інформації при виконанні письмових робіт без дозволу викладача, написання 
чужих варіантів завдань; здавання різними особами робіт з однаковим 
змістом як власного результату; несамостійне виконання завдань тощо)



https://www.youtube.com/watch?v=9LhLjpsstPY



- обман – надання завідомо неправдивої інформації стосовно власної освітньої 
(наукової, творчої) діяльності чи організації освітнього процесу (імітація 
освітньої та наукової діяльності; неправдиве співавторство; поширення, 
продаж, публікація курсів лекцій, роздаткових матеріалів або іншої інформації, 
наданої викладачем без його письмового дозволу; симуляцій погіршення стану 
здоров'я з метою уникнення контрольних заходів; недозволене 
співробітництво; підробка підписів; надання ЗВО недостовірної інформації про 
заклад, його освітні програми, результати навчання тощо)

- хабарництво – надання (отримання) учасниками 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 

- необ'єктивне оцінювання – свідоме завищення / заниження оцінки результатів 
навчання здобувачів освіти 
























