
Теорія та практика державного управління і 

місцевого самоврядування 2020 № 1 

Механізми державного управління 

 

DOI: https://doi.org/10.35546/kntu2308-8834/2020.1.9 

УДК 351/354 

 

Василенко Андрій Юрійович 
державний експерт експертної групи  

з питань розвитку дослідницької інфраструктури  

директорату науки Міністерства освіти і науки України,  

кандидат геологічних наук 

 

ЗНАЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ 

ПОЛІТИКИ ВІДКРИТОЇ НАУКИ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОЇ БОРОТЬБИ  

З ЯВИЩАМИ АКАДЕМІЧНОГО ПЛАГІАТУ ТА САМОПЛАГІАТУ  

В УКРАЇНІ 

 
Для формування всебічного бачення сучасних тенденцій та проблем наукової 

діяльності потрібно дослідити взаємозв'язок публічної політики відкритої науки та 

підвищення ефективності виявлення випадків порушення правил академічної 

доброчесності. 

У статті представлено приклади заходів, які можуть бути вжиті в рамках 

публічної відкритої наукової політики та допоможуть підвищити рівень викриття 

фактів порушення правил академічної чесноти. 

Мета статті – аргументувати публічну відкриту наукову політику, 

демонструючи її пряму користь для наукової спільноти та інших зацікавлених сторін. 

Завданням було вивчення взаємозв’язку між публічною політикою відкритої науки та 

зниженням рівня академічного плагіату та самоплагіату. 

Останніми роками питання забезпечення академічної доброчесності стало 

популярною темою досліджень серед українських вчених. Дослідження в галузі 

відкритих даних проводили такі українські дослідники, як О. Карпенко, О. Твердохліб, 

А. Серенок, Л. Горбата та ін. Варто відзначити публікації дослідників О. Чмір і 

В. Копанєва, в яких розглядається розвиток відкритого доступу до даних досліджень і 

наукових публікацій, зокрема в контексті політики відкритої науки. Іноземні вчені 

T. Vision, M. Carroll, J. Cribb, T. Sari та інші роблять свій внесок у вивчення відкритої 

науки взагалі та відкритих даних досліджень взагалі. 

У статті описано визначення академічної чесноти та види порушень. 

Розглянуто дані соціологічних досліджень щодо порушень студентами вищих 

навчальних закладів правил академічної доброчесності. Коротко розглядається 

феномен академічного плагіату та його наслідки. Окреслено заходи, які можуть бути 

вжиті для боротьби з академічним плагіатом та самоплагіатом. Продемонстровано 

подібність сучасного стану реалізації публічної відкритої наукової політики Франції 

та України. Викладено аргументи та переваги створення Національного плану 

відкритої науки України та обґрунтовано пропозиції. 

Збільшення кількості академічних текстів, що надаються у відкритому доступі 

як частина реалізації державної політики відкритої науки, сприяє виявленню випадків 

академічної недобросовісної діяльності, а саме академічного плагіату та 

самоплагіату. Створення ефективної системи викриття фактів порушення правил 

академічної доброчесності покращить функціонування національної наукової сфери, а 

також полегшить роботу вчених рад та атестаційної колегії Міністерства освіти і 

науки України. 
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Сферами подальших досліджень може бути вивчення зарубіжного досвіду 

забезпечення академічної доброчесності з метою його аналізу та можливого 

подальшого використання в Україні. 

Ключові слова: академічний плагіат, самоплагіат, державна політика 

відкритої науки, академічний текст, репозитарій. 

 

Постановка проблеми в загальному вигляді. Дотримання правил 

академічної доброчесності є необхідною нормою для наукового та 

науково-технічного розвитку людства. Порушення таких правил зумовлює 

відповідальність відповідно до чинного законодавства. Наразі запорукою 

забезпечення академічної доброчесності є не наявність чи відсутність 

порушень правил, а уміння їх виявити та запобігати. Тому сприяння 

побудові ефективної системи викриття фактів порушення правил 

академічної доброчесності є одним із важливих завдань, що стоять перед 

державою. 

У той же час однією із сучасних тенденцій розвитку правил 

здійснення наукової діяльності в межах країн європейського 

дослідницького простору є формування та реалізація політики відкритої 

науки. Одним із компонентів відкритої науки є відкритий доступ до 

дослідницьких даних і наукових публікацій, зокрема тих, що були створені 

за державний кошт. 

Задля формування комплексного бачення сучасних напрямків і 

проблем здійснення наукової діяльності існує потреба дослідження 

взаємозв’язку державної політики відкритої науки та підвищення 

ефективності викриття випадків порушення правил академічної 

доброчесності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Останніми роками 

проблематика забезпечення академічної доброчесності є популярною 

темою досліджень серед українських учених [1-3]. Вивченням окремих 

питань цієї проблематики займалися І. Дегтярьова [4], Я. Тицька [5-7], 

Л. Грицаєнко [8] та інші. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A2%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%AF$
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Дослідження у сфері відкритих даних проводились такими 

вітчизняними науковцями, як О. Карпенко і О. Риженко [9], О. Твердохліб 

[10], А. Серенок [11], Л. Горбата [12] та інші. Окремо варто відзначити 

публікації дослідниць О. Чмир [13] та В. Копанєвої [14], в яких розвиток 

відкритого доступу до дослідницьких даних і наукових публікацій 

розглядається, зокрема, у контексті політики відкритої науки. 

Серед зарубіжних учених свій внесок у дослідження відкритої науки 

загалом і відкритих дослідницьких даних зокрема роблять такі дослідники, 

як Т. Віжн [15], М. Керолл [16], Й. Крібб і Т. Сарі [17] та інші. 

Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. 

Невирішеною частиною загальної проблеми є відсутність повноцінного 

бачення ролі державної політики відкритої науки в підвищенні 

ефективності викриття випадків порушення правил академічної 

доброчесності.  

Формулювання цілей статті. У статті поставлено за мету наведення 

аргументації на користь запровадження державної політики відкритої 

науки через демонстрацію її безпосередньої користі для наукової 

спільноти та інших зацікавлених сторін. Відповідно до мети у статті 

відображено приклади заходів, які можуть бути вжиті в рамках реалізації 

державної політики відкритої науки і сприятимуть підвищенню рівня 

викриття фактів порушення правил академічної доброчесності. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Відповідно до положень 

статті 42 Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 №2145-VIII, 

академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів і 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 [18]. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BB%D1%96%D0%B1%20%D0%9E$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BA%20%D0%90$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%9B$
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Як зазначено у визначенні, прояви недотримання правил академічної 

доброчесності можуть спостерігатися ще під час навчання, зокрема в 

закладах вищої освіти. Показовими є результати всеукраїнського 

соціологічного дослідження, проведеного в рамках проєкту «Академічна 

культура українського студентства: основні чинники формування та 

розвитку». Дослідження було проведено в 2014-2015 рр. 

Східноукраїнським фондом соціальних досліджень за підтримки 

Міжнародного фонду «Відродження». У процесі дослідження було 

проведено опитування 1928 студентів та 374 викладачів у 25 закладах 

вищої освіти України. Результати свідчать: 78% студентів складають 

іспити несамостійно, 67% з них списують під час іспиту, 23% студентів 

указують на випадки отримання оцінок за послуги або гроші, 90% 

студентів вдаються до плагіату. Дослідники дійшли висновку, що в Україні 

«інституційні механізми боротьби зі списуванням, плагіатом та іншими 

виявами низької академічної культури нерозвинені на системному рівні» 

[19]. 

Академічний плагіат як різновид порушень академічної 

доброчесності полягає в оприлюдненні (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. 

Самоплагіатом, відповідно, є оприлюднення (частково або повністю) 

власних раніше опублікованих наукових результатів як нових наукових 

результатів [18]. 

Академічний плагіат у закладах вищої освіти, до якого, як вказано 

вище, вдаються 9 з 10 студентів, є негативним явищем, яке потребує 

окремої уваги, оскільки завдає шкоди репутації закладу вищої освіти у 

зв’язку з тим, що результатом такого академічного плагіату є сумнівна 

якість підготовки фахівців, що у свою чергу сприяє зростанню рівня 
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недовіри роботодавців до чинної системи вищої освіти. Однак випадки 

зловживання студентами академічним плагіатом найчастіше пов’язані з 

виконанням поточних завдань (наприклад, підготовка доповідей, рефератів 

тощо) або кваліфікаційних робіт, що загалом не пов’язано з широким 

розповсюдженням в академічних колах (якщо не вважати такими доповідь 

під час семінарського заняття або захист магістерської роботи). 

Проте інша ситуація складається під час офіційної публікації 

академічних текстів, які відбивають результати наукової діяльності, у 

періодичних виданнях, монографіях тощо, а також наукових праць на 

правах рукопису (дисертацій).  

Відсутність своєчасного викриття та подальше поширення 

академічних текстів з ознаками академічного плагіату чи самоплагіату 

призводить до формування несправедливих умов взаємного існування 

вчених в академічній спільноті, що має наслідком деморалізаційний ефект 

для порядних дослідників. Окрім того наслідками є неправомірне кар’єрне 

зростання та присвоєння наукових ступенів і вчених звань, а також 

фактична невідповідність наявних знань, здобутків і навичок посадовців 

відповідним критеріям і вимогам до осіб щодо зайняття певних посад. 

Останнє можна розглядати також і щодо студентських кваліфікаційних 

робіт. 

Можливість зловживання академічним плагіатом і самоплагіатом 

зумовлюється відсутністю у відкритому доступі сучасних академічних 

текстів, зокрема текстів дисертацій, що не дає можливості їхнього 

використання наявними антиплагіатними програмами для порівняння з 

ними нових наукових робіт. Окремим чинником є зберігання значної 

частини академічних текстів, які були створені в доцифрову епоху, у 

паперовому форматі, що унеможливлює їхнє використання для виявлення 

плагіату в сучасних текстах. На цей стан речей звертали увагу не лише 

вчені та держслужбовці, але і громадські активісти [20]. 
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Покращити ситуацію може запровадження в Україні системної 

державної політики відкритої науки. Загальною метою такої політики є 

забезпечення відкритого доступу до дослідницьких даних (насамперед тих, 

що були отримані за державний кошт), наукових публікацій, 

дослідницьких інфраструктур тощо.  

Прикладом формування державної політики відкритої науки може 

бути Франція, де особливу увагу присвячено регуляції доступу та 

сприянню відкритості дослідницьких даних, наукових публікацій та інших 

академічних текстів. Відповідно до напрямків розвитку відкритої науки, 

які окреслені в Національному плані з відкритої науки Франції [21], 

стандартною публікаційною практикою має стати відкрите видання. 

Важливою перепоною на шляху є відсутність нормативно-правової бази, 

яка встановлюватиме обов’язковість відкритого доступу при опублікуванні 

академічних текстів, дані для яких були отримані під час виконання 

проєктів, що фінансувалися за державний кошт. Окрім того Франція має 

наміри встановити подібні правила і для тих академічних текстів, які 

публікувалися в минулому. Реалізувати відкритість доступу до наукових 

публікацій планується за допомогою потужностей е-інфраструктури 

відкритого публічного репозитарію HAL.  

З огляду на те, що здатність знайти академічний плагіат і самоплагіат 

перебуває в прямій залежності від кількості матеріалів, які доступні до 

порівняння, формування та реалізація системної державної політики 

відкритої науки в Україні і, як наслідок, зростання кількості академічних 

текстів у відкритому доступі, сприяли б боротьбі з суспільно негативним 

явищем порушення правил академічної доброчесності.  

В Україні наразі вже проводиться реалізація проєкту Національного 

репозитарію академічних текстів (е-інфраструктура, аналогічна до 

відкритого публічного репозитарію HAL) [22], однак аналогічною до 

ситуації у Франції наразі залишається нормативно-правова 
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неурегульованість стосовно оприлюднення та надання відкритого доступу 

до дослідницьких даних та академічних текстів (тобто авторських творів 

наукового, науково-технічного й навчального характеру у формі 

дисертації, кваліфікаційної випускної роботи, наукового видання, наукової 

статті, звіту у сфері наукової та науково-технічної діяльності, депонованої 

наукової роботи, підручника, навчального посібника, інших науково- та 

навчально-методичних праць) у форматі відкритих даних.  

Слід відзначити, що формат відкритих даних, окрім усього іншого, є 

машиночитаним форматом, що забезпечує можливість зчитування 

інформації цифровими засобами, що свідчить про можливість 

використання академічних текстів антиплагіатними програмами з метою 

виявлення порушень правил академічної доброчесності, зокрема 

академічного плагіату та самоплагіату. 

Окрім створення потужностей е-інфраструктури Національного 

репозитарію академічних текстів для подальшого їх використання з метою 

внесення та забезпечення відкритого доступу до сучасних дослідницьких 

даних та академічних текстів, критичне значення для підвищення рівня 

викриття випадків академічного плагіату та самоплагіату має також 

розміщення у форматі відкритих даних академічних текстів, які були 

створені в доцифрову епоху, що сприятиме розширенню бази для 

порівняння, а отже, і покращенню рівня ефективності системи виявлення 

та запобігання поширенню випадків порушення правил академічної 

доброчесності. 

Таким чином, запровадження системної державної політики 

відкритої науки в Україні та розроблення як її частини нормативно-

правової бази, яка створила б законодавчі передумови для відкритого 

доступу до академічних текстів (зокрема тих, які були створені в 

доцифрову епоху), сприятиме побудові ефективної системи викриття 

фактів порушення правил академічної доброчесності.  
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Такі та подібні положення можуть бути внесені до Національного 

плану відкритої науки України. 

Висновки з даного дослідження. Забезпечення максимально 

можливої відкритості є сучасним напрямком державної політики у сфері 

науки в країнах європейського дослідницького простору. Спрощення та 

надання відкритого доступу до наукових даних і публікацій першочергово 

має на меті прискорення загального науково-технічного розвитку шляхом 

полегшення роботи вчених. Проте окрім такої очевидної переваги існують 

також деякі другорядні. 

Зокрема зростання кількості академічних текстів, що надаються у 

відкритому доступі як частина реалізації державної політики відкритої 

науки, сприяє викриттю випадків академічної недоброчесності, а саме 

академічного плагіату та самоплагіату. Побудова ефективної системи 

викриття фактів порушення правил академічної доброчесності покращить 

функціонування вітчизняної наукової сфери, а також полегшить роботу 

вчених рад, які присвоюють вчені звання, й атестаційної колегії 

Міністерства освіти і науки України, яка затверджує рішення вчених рад. 

Перспективи подальших розвідок. Напрямком подальших 

досліджень може бути вивчення зарубіжного досвіду забезпечення 

академічної доброчесності з метою його аналізу та можливого подальшого 

використання в Україні. 
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ANNOTATION 

 

Vasylenko Аndriy. State expert Ministry of Education and Science of 

Ukraine, PhD 

 

THE IMPORTANCE OF THE ESTABLISHMENT AND 

IMPLEMENTATION OF PUBLIC OPEN SCIENCE POLICY FOR 

EFFECTIVE STRUGGLING WITH ACADEMIC PLAGIARISM AND 

SELF-PLAGIARISM IN UKRAINE 

 

To form a comprehensive vision of modern trends and problems of 

scientific activity, there is a need to investigate the relationship between the 

public policy of open science and increase of the effectiveness of detecting cases 

of the academic integrity rules violation. 

The article presents examples of measures that may be taken within the 

framework of the public open science policy and will help to increase the level 

of exposing the facts of violation of the rules of academic virtue. 

The paper's objective is to argue for the public open science policy 

demonstrating its direct benefit to the scientific community and other 

stakeholders. 

Our task was to study the interplay between public open science policy 

and decrease of the level of academic plagiarism and self-plagiarism. 

In recent years, the issue of ensuring academic integrity has been a 

popular topic of research among Ukrainian scientists. Studies in the field of 
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open data were conducted by such Ukrainian researchers as Karpenko O., 

Tverdokhlib O., Serenok A., Horbata L., and others. It is worth noting the 

publications of researchers Chmyr O. and Kopaneva V., in which the 

development of open access to research data and scientific publications is 

considered, including in the context of open science policy. From foreign 

scientists, Vision T., Carroll M., Cribb, J. & Sari T., and others make their 

contribution to the study of open science in general and open research data at all. 

The article describes the definition of academic virtue and the types of 

violations. The data of sociological research concerning violations of the rules of 

academic integrity by students of higher education institutions are considered. 

The phenomenon of academic plagiarism and its consequences are briefly 

discussed. Measures that may be taken to struggle academic plagiarism and self-

plagiarism are outlined. The similarities of the current state of implementation of 

the public open science policy of France and Ukraine are demonstrated. The 

arguments and benefits of the creation of the National Open Science Plan of 

Ukraine are outlined and the proposals that can be made are substantiated. 

The increase of the number of academic texts provided in open access, as 

part of the implementation of the state policy of open science, contributes to the 

detection of cases of academic malpractice, namely, academic plagiarism and 

self-plagiarism. Establishing an effective system for exposing the facts of 

violation of the rules of academic integrity will improve the functioning of the 

national scientific sphere, as well as facilitate the work of academic councils and 

the certification board of the Ministry of Education and Science of Ukraine. 

The areas of further research may be the study of foreign experience of 

ensuring academic integrity with a view to its analysis and possible further use 

in Ukraine. 

Key words: academic plagiarism, self-plagiarism, public open science 

policy, academic text, repository. 
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