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1. зАгАлънI поло}ItЕння

1.1. Положення про академiчну доброчеснiсть (далi - llоложення) НаукоВо-

дослiдного iнституту iнтелектуальноi власностi НАПрН УраiЪи (далi - IнстИТУТ)

визначае загiшьЕоприйнятi норми здiйснення ocBiTHboT та науково-дослiдноi

дiялъностi здобувачами вищоТ освiти, а також педагогiчними, наУкОВО-

педагогiчними, науковими працiвниками та iншими категорiями спiвробiтникiв

(далi - спiвробiтники Iнституту) з дотриманням основних моральних i правових

стандартiв академiчноТ поведiнки та принципу нетерпимостi до lrорУшеНЬ

академiчноТ доброчесностi.
1.2. Положення розроблене вiдповiдно до Констиryцii УкраiЪи, Щивiльного

кодексу УкраiЪи, Законiв УкраiЪи кПро ocBiry>, <Про вищу ocBiry>>, кПро наукову

i науково-технiчну дiяльнiсть>, <Про авторське право i сумiжнi права>, кПро

забезпечення функцiонування украiнськоТ мови як державноi>, цорматиВно-

правових aKTiB Кабiнету MiHicTpiB УкраТни, чинних наказiв i рекомендацiй
MiHicTepcTBa освiти i науки УкраiЪи, внутрiшнiх документiв Iнституту.

1.З. Це Положення с основним нормативним документом, що регламентУ€

дотримання принципiв академiчноТ доброчесностi в lнстиryтi.
Органiзацiя ocBiTHboT та науково-дослiдноТ дiяльностi здобувачами виЩоТ

освiти, а також педагогiчними, науково-педагогiчними, науковими працiвниками

та iншими категорiями спiвробiтникiв в Iнститутi здiйснюеться з дотримаНням

принципiв академiчноТ доброчесностi вiдповiдно до цього Положення З

урахуванням чинних норм aKTiB законодавства та внутрiшнiх документiв
Iнституту.

1.4. Метою цього Положення е забезпечення пiдтримки та розвитку
сприятливих умов дIя якiсноi пiдготовки висококвалiфiкованих фахiвцiв, якi

демонструють мор;tльно- етичну поведiнку, отримання високоТ якостi резУльтатiв
науковоi та науково-методичноi дiялъностi членами IнститутськоI спiльнотl,i,

розкриття творчого потенцiалу учасникiв науково-дослiдного та освiтНьОГо

процесу, розвиток органlзацlино1 кулътури.

1.5. Положення регламенту€ визначення видiв порушень академiчноi

доброчесностi, вiдповiдальностi за них, управлiння гtроцесами забезпечення

академiчноТ доброчесностi, а також основи гtоведiнки Bcix зацiкавлених осiб.

1.6. .Щотримання академiчноi доброчесностi належить до ключових засад

забезпечення якостi освiти, науково-дослiдноi та ocBiTHboT дiяльностi Iнституту, е

нарiжним етичним принципом Iнстиryry.
основниМи засадаМи акадеМiчноi доброчесноТ поведiнки с: вiдповiдальнiсть,

довiра, законнiсть, правдивiсть, прозорiсть, чеснiсть.



2. норми дотриlчIдння дItАдЕмlчноi доБрочЕ с нос TI

2.|.,,Щотримання академiчноТ доброчесностi педагогiчцими, науково-

педагогiЧнимИ та наукОвими працiвникаN{и, а також здобувачами вищоТ освiти,

iншими спiвробiтниками Iнституry, передбачае:

- коректне посилання на джерела iнформаlriТ (шитування) у разi

використання iдей, розробок, тверджень, вiдомостей;

дотримання норм законодавства про iнтелекту€Lльну власнiсть, авторське

право i сумiжнi права;

- надання достовiрноi iнформачiТ про методики i результати дослiджень,

джерела використаноi iнформацii та власну педагогiчну (науково-педагогiчну,

творчу, навч€Lлъну) лiяльнiсть;
контроль за дотриманням академiчноТ доброчесностi здобувачами ОСВiТИ;

- об'ективне i справедливе оцiнювання результатiв науковоi та ocBiTHboT

дiяльностi;
- гIовага прав i свобод, честi й гiдностi особистостi;

- визнання, повага i забезпечення свободи думки i слова УЧаСНИКiВ

освiтнього процесу;
- не допущення домагань, приниження, експлуаташii буль-якого характеру;

_ коректна, ввiчлива, толерантна й недискримiнацiйна повеДiНКа;

- дотримання норм мовного етикету та правил дiловоТ lrисьмовоi й усноТ

кошryнiкацii;

- дотримання принципiв науковоi етики, утримання вiд списування,

плагiату, фальсифiкацiТ, привласнення наукових iдей таlабо допомоги iншим у
таких дiях;

- вiдмова вiд поширення неправдивоi таlабо неперевiреноТ iнформаuii ПРО

Iнститут або членiв IнститутськоТ спiльноти, розкриття, конфiденцiйноТ iнформацiТ

та персон€lльних даних iнших осiб;

утримання вiд будь-яких форм корупцiТ;

- вирiшення конфлiктних ситуацiй конструктивно, в атмосферi

взаеморозумiння та поваги, предметно та справедJIиво;

- утриМаннЯ в ycix ситуацiяХ як в межах, так i поза межами Iнституту, у
ToIvry числi. пiд час реалiзацiт академiчнот мобiльностi, мiжнародних програм,

грантiв та проектiв, вiд будъ-яких дiй i висловлювань, якi суперечать етичним

нормам i можуть завдати шкоди iншим особам таlабо репутацii, майну,

фiнансовому, стану Iнституry;
- вжиття заходiв щодо профiлактики порушень норм законодавства,

1

етичних принципiв та стандартiв поведiнки;



- сумлiнне виконання професiйних обов'язкiв на високому якiсномУ piBHi;

- форrrпування культури дiалогу, життя у взасморозумiннi, мирi та злагодi,

ощадливого ставлення до довкiлля;
- сприяЕня розвитку здiбностей, виховання вiдповiдального стаВЛенНЯ ДО

фiзичного i психiчного здоров'я та навичок здорового способу життя.

2.2. ,,Щотримання академiчноi доброчесностi здобувачами освiти, KpiM

положень п.Z.|. цього Положення, передбачас:

- самостiйне виконання iндивiдуальних письмових робiт, навчаJIьних

завдань, завдань поточного та пiдсумкового контролю результатiв навчаННЯ (ДЛЯ

осiб з особливими освiтнiми потребами ця вимога застосовуеться з урахуванням
ikHix iндивiдуальних потреб i можливостей);

- утримання вiд списування таlабо використання буль-яких недоЗВоЛеНИХ

MaTepiarriB, носiiЪ iнформачiТ чи технiчних засобiв пiд час заходiв промiжного i

пiдсумкового контролю;

3. ВШИ ПОРУШЕНЬ АКАДЕМIЧНО[ ДОБРОЧЕСНОСТI ПIД ЧАС
злйснЕння ocBITHbo-HAyKoBoi дшльностI

3.1. Порушенням академiчноi доброчесностi вважасться недотримання нОРМ

Роздiлу 2 цього Положення.
Специфiчними видами порушень академiчноТ доброчесностi е TaKi:

. академiчний плагiат - оприлюднення (частково або повнiстю) наУкОВих

(творчих) результатiв, отриманих iншими особами, як результатiв власного

дослiдження (творчостi) та/або вiдтворення опублiкованих TeKcTiB (оприлюднених

TBopiB мистецтва) iнших aBTopiB без зазначення авторства;
. ненаJIежне оформлення запозичення результатiв iнших наУковцiВ;

фабрикачiя - вигадування даних чи фактiв, цIо використовуються в

ocBiTHboMy процесi або наукових дослiдженнях, у TOIvry числi використання

неiснуючих джерел (наявнiсть в TeKcTi посилань на неiснуючi джерела,

недостовiрнi або неточнi вiдомостi про джерела);

фальсифiкацiя _ свiдома змiна чи модифiкацiя вже наявних даних або

iB, що стосуються освiтнього процесу чи наукових дослiджень;

списування - виконання письмових робiт iз залученням зовнiшнiх ДЖеРеЛ
документiв,

iнформацii, KpiM дозволених дJIя використання, зокрема пiд час оцiнювання

результатiв навчання;
. обман - надання завiдомо неправдивоi iнформацiт щодо власнот освiтньоi

(науковот, творчоi) дiяльностi чи органiзацii освiтнього процесу, у тому числi



проходя(ення процедур контролю знань пiдставними особами;
. хабарництво - надання (отримання) учасником освiтнього процесу чи

пропозицiя щодо надання (отримання) коштiв, майна, послуг, пiльг чи будь-яких

iнших благ матерiального або нематерiального характеру з NIетою отримання

неправомiрноi переваги в ocBiTHboMy процесi;
. необ'ективне оцiнювання - свiдоме завищення або заниження оцiнки

результатiв навчання здобувачiв освiти, у ToIvry числi застосування системи

оцiнrовання, що не вiдповiдае декларованим цiлям та завданням теми, дисциплiни,
практики, ocBiTHboT програми тощо; вiдсутнiсть об'сктивних критерiТв оцiнювання;

. академiчний саботаж - умисне невиконання або недбале виконання

певних обов'язкiв, прихована протидiя здiйсненню чого-небуль;
. iгнорування передбачуваних порушень академiчноi

iншими особами, або вчинення дiй, спрямованих на приховування
доброчесностi

викЬристання шантажу чи пiдкупу;

непотизм, KyMiBcTBo, перевищення повноважень, використання родинних. непотизм, кумlвство, перевищення повноважень, tsикориU,l,аннярOлинних

зв'язкiв чи службового становища для отримання гIереваг у навч€rльнiй, науковiй

чи адмiнiстративнiй сферi;
. вплив на результати анкетування здобувачiв вищот освiти щодо якостi

викJIадання навчitпьних дисциплiн ;

симуляцiя погiршення стану здоров'я, хвороби з метою уникнення
контрольних заходiв оцiнювання результатiв навчання;

. вчинення дiй, спрямованих на попереднс та незаконне ознайомлення зi

змiстом матерiалiв пiдсумкового контролю;
. використання системи прихованих сигн€lлiв (звукових, жестових та iH.)

при виконаннi групових контрольних заходiв, TecTiB, тощо з однаковими

варlантами;
. вибiркове цитування NIя полiпшення власних показникiв або для того,

щоб догоди,ги редакторам, рецензентам чи колегам;
. надання спонсорам можливостi ставити пiд загрозу незалежнiсть

дослiдного процесу або повiдомлення про результати таким чином, щоб
сформулювати або поширити уцереджене уявлення про дослiдження;

о наклеп, зловмисне звинувачення дослiдника в cKoeHHi порушення

принципiв академiчноI доброчесностi;
свiдоме перебiльшення важливостi та практичноТ значущо cTi результатi в.

порушення;

Наведений перелiк не е вичерпним та не охоплюс

мiстити ознаки порушення академiчноТ доброчесностi.

Bcix дiянь, що можуть



4. АItАДШМIЧНА ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ
АКАДШ,МttlНОi ДОБРОЧЕСНОСТI

4.I. За пiдтверджене порушення академiчноТ доброчесностi чlrени

IнститутськоТ спiльноти можуть бути притягненi до академiчноТ вiдповiда-гrьностi.

4.2. Основними формами академiчноi вiдповiдальностi за пiдтверджене

порушення академiчноi доброчесно cTi виступають :

- недопущення до захисту дисертацiт;
- вiдмовау присудженнi наукового ступеня чи присвосннi вченого звання;

- позбавлення присудженого наукового ступеня чи присвосного вченого

звання, почесноI вiдзнаки;
- вiдмова в присвосннi або позбавлення присвосного педагогiчного звання,

квалiфiкацiйноi категорiТ;

- позбавлення права брати 1^lacTb у роботi визначених законом органiв чи

займати визначенi законом посади;

- IIопередження;

- догана;
- вiдкликання публiкацii, роботи, заявки з под€Lльшого розгляду;
- повторне проходження оцiнювання результатiв Тх навчальноi дiяльностi

(контрольна робота, екзамен, залiк тощо);

- повторне вивчення вiдповiдного освiтнього компонента ocBiTHbo-

науковоТ програми;
- вiдрахування iз аспiрантури Iнституry;
- iнформуваннязовнiшнiхстейкхолдерiв.
Кожна особа, стосовно якоi rrорушено питання про цедотримання нею

академiчноi доброчесностi, мае TaKi права:

- ознайоNIлюватися з усlма матерl€Lлами перqвlрки щодо встановлення

факту порушення академiчноi доброчесностi; ý" l

- особисто або через представника надавати ycHi та письмовi пояснення

або вiдмовитися вiд надання будь-яких пояснень, брати участь у лослiлженнi

доказiв порушення академiчноi доброчесностi;
- знати про д€}ту, час i мiсце розгляду матерiалiв перевiрки та бути

присутнiм пiд час розгляду питання про встановлення факту порушення

академiчноi доброчесностi та притягнення до академiчноТ вiдповiдальностi;

- оскаржити рiшення про притягнення до академiчноI вiдповiдальностi дО

суду.
Особам, якi повiдомили про порушення академiчноТ доброчесностi,

гарантусться, захист вiд переслiдування в разi вiдсутностi факту навмисного

наклепу.



4.3. Застосування конкретного виду академiчноТ вiдповiдалылостi залежить

вiд виду порушення академiчноТ доброчесностi.

Щодатковими обставинами застосування академiчноi вiдповiдалrьностi за

порушення академiчноТ доброчесностi с:

- визнання провини;

- сryпiнь спiвробiтництва;

- piBeHb систематичностi;

- (масштабнiстьнаслiдкiв)порушення;
- iншi обставини.

4.4. За результатами розгляду фактiв порушення академiчноТ доброчесностi
Комiсiя з етики готус рекомендацii для директора Iнституту щодо можливого

застосування дисциплiнарних стягнень у разi, якщо таким гrорушенням була

завдана шкода репутачiТ чи майну Iнституту, а також повiдомляс Вчену раду
Iнституту про TaKi факти.

4.5. ДiТ,_в яких наявнi ознаки порушення академiчноТ доброчесностi, можуть

також бути пiдставою для притягнення особи до iнших видiв юридичноТ

вiдповiдальностi у випадках та порядку, встановлених законодавством УкраiЪи.

5. УПРАВЛIННrI ПРОЦЕСОМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АКАДЕМIЧНО[
ДОБРОЧЕСНОСТI

5.1. Управлiння процесом забезпечення академiчноТ доброчесностi в

Iнститутi вiдбуваеться на Bcix рiвнях в межах визначеноi суборлиначiТ та

органiзацiйноТ структури.
5.2. Що кола обов'язкiв суб'ектiв управлiння процесом забезпечення

академiчноТ доброчесностi в Iнстиryтi вiдносяться:
о роз_виток единоi органiзацiйноi культури праЦiвникiв Iнституту, у ТоМу 

r

числi культури академiчноТ доброчесностi;
. дотримання стандартiв етичноi поведiнки;
. наJIагодження ефективноi дiяльностi Iнституту, пiдтримання його

позитивного iмiджу та репутацii як провiдного науково-дослiдницького, освiтнього

та культурного центру;
о поширення ключових етичних цiнностей серед спiвробiтникiв i

аспiрантiв, впровадження культури постiйного вдоскон€tлення науково-дослiдноi

та ocBiTHboT практики;
. проведення регулярного оцiнювання стану органiзацiйноТ культури Та

виконання норм Етичного кодексу в Iнститутi;
. мiнiмiзацiя бюрократичних процедур до рiвня, який забезпечить високУ



продуктивнiсть роботи членiв Iнститутськоi спiльноти;
. проведення анаlriзу дiяльностi працiвникiв Iнституту з метою виявЛення

можJIивостей rr покращення, запобiгання порушень етичних стандартiв.

5.З. Виявлення та встановлення фактiв порушення академiчноi

доброчесностi розгляда€ться Комiсiею з етики, яка дiе на пiдставi Положення про

комiсiю з етики в Науково-дослiдному iнстиryтi iнтелекту€LльноТ власностi НАПрН
УкраiЪи.

5.4. Профiлактика порушень та сприяння розв'язанню етичних конфлiКтiв,

що виникають у зв'язку з порушеннями академiчнот доброчесностi, становить

завдання KoMicii з етики.

5.5. Особливостi створення та функцiонування KoMicii З еТИКИ

регламентуються Положенням про комiсiю з етики.

5.6. Популяризацiя принципiв академiчноi доброчесностi проводитЬся на

Bcix рiвнях управлiння процесом забезпечення академiчноТ доброчесностi.
Керiвники структурних пiдроздiлiв забезпечують цitлежне iнформування,

методичну, аналiтичцу та консультацiйну пiдтримку особисто та з викорисТанняМ

iнструментарiю веб-сайry Iнституту.

5.7. Контроль за станом забезпечення академiчноi доброчесностi на Bcix

рiвнях поклаДаеться на керiвництво Iнституту.

б. прикIнцЕвI положЕння

6.1. Положення про академiчну доброчеснiсть затверджусться та ввоДиТЬСя В

дiю наказом директора Iнституту.
6.2. Змiни таlабо доповнення до цього Положення вносяться в порядкУ,

встановленому для його шрийнятгя.


