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ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ЗАПОБІГАННЯ ПЛАГІАТУ
ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ПРАКТИКИ
НАЛЕЖНОГО ЦИТУВАННЯ
ПІД ЧАС НАВЧАННЯ В АСПІРАНТУРІ ІНСТИТУТУ

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Положення про запобігання плагіату та впровадження практики
належного цитування під час навчання в аспірантурі НДІ державного
будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України (далі – Положення)
розроблено на основі законодавства України, Статуту НДІ державного
будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України та узагальнення
кращого вітчизняного та зарубіжного досвіду запобігання плагіату.
1.2. Це Положення:
- регулює застосування загальних засад та правил наукової етики у
наукових письмових роботах аспірантів (здобувачів) Інституту;
- визнає академічну етику та повагу до інтелектуальної власності
ключовими засадами організації навчального процесу в аспірантурі й
покликане сприяти впровадженню практики належного цитування шляхом
визначення поняття та форм плагіату, методів запобігання його поширенню,
процедури розгляду та фіксування фактів плагіату, а також наслідків його
вчинення в межах Інституту;
- має на меті підвищення якості організації навчального процесу в
аспірантурі та рівня дисципліни аспірантів (здобувачів) в процесі роботи над
кандидатською
дисертацією,
забезпечення
дотримання
аспірантами
(здобувачами) вимог щодо оформлення наукових письмових робіт, а також
відповідальність за їх порушення.
РОЗДІЛ 2. ЕТИЧНІ ЗАСАДИ, ЯКИМИ МАЄ КЕРУВАТИСЯ АСПІРАНТ
(ЗДОБУВАЧ) ПІД ЧАС НАПИСАННЯ НАУКОВОЇ РОБОТИ
2.1. Надання аспірантом (здобувачем) наукової праці на розгляд
науковому керівнику, рецензентам, вченій раді, редколегії наукового видання
передбачає, що така праця містить отримані автором особисто нові наукові
результати. Автор наукової праці несе персональну відповідальність за
представлений текст рукопису, що передбачає дотримання наступних
принципів:
- надання достовірних результатів наукового дослідження;
- участь у процесі експертної оцінки рукопису наукової праці. Науковий
керівник, рецензенти, редактор може затребувати у автора вихідні дані наукової
праці для редакційного огляду і аспірант (здобувач) повинен бути готовий
надати відкритий доступ до таких даних і у будь-якому разі повинен бути
готовий зберігати вихідні матеріали протягом розумного періоду часу;
- гарантувати, що результати дослідження, викладені у авторському
рукопису, представляють собою самостійну і оригінальну працю;
- усвідомлювати, що несуть первісну відповідальність за новизну і
достовірність результатів наукового дослідження;
- визначати внесок інших осіб, які в той чи інший спосіб вплинули на хід
дослідження або визначили характер певної частини поданої наукової праці.

Зокрема, у науковій праці повинні бути зроблені бібліографічні посилання на
зарубіжні публікації, які мали значення під час проведення дослідження.
Інформація, яка отримана в приватному порядку під час розмови, листування
або обговорення з третіми особами, не повинна використовуватися без
отримання відкритого письмового дозволу від цих осіб;
- гарантувати правильний склад списку співавторів праці. Як співавтори
наукової праці повинні бути вказані усі особи,
які внесли суттєвий
інтелектуальний внесок в її концепцію, структуру, а також у здійсненні або
інтерпретації результатів представленої роботи. Серед співавторів
неприпустимо вказувати осіб, які не брали участь у дослідженні.
РОЗДІЛ 3. ВИЗНАЧЕННЯ ПЛАГІАТУ І ЙОГО ФОРМ
3.1. У цьому Положенні терміни вживаються у наступному значенні:
– наукова письмова робота – будь-який науковий письмовий твір
аспіранта (здобувача), що виконується в межах здійснення дисертаційного
дослідження. До наукових письмових робіт належать зокрема: кандидатські
дисертації, автореферати кандидатських дисертацій, монографії або їх розділи,
наукові доповіді та статті, тези доповідей та повідомлень, аналітичні матеріали
у тому числі на електронних носіях, тощо;
– оприлюднення – подання наукового твору науковому керівникові,
вченій раді, редколегії або його публічна презентація (опублікування на
паперових чи електронних носіях);
– оригінальний текст –не запозичений і не перекладений текст, який
автор представляє у друкованому або електронному вигляді вперше;
– плагіат – це оприлюднення аспірантом (здобувачем), повністю або
частково, чужого твору (ідеї, концепції, результатів дослідження) під своїм
іменем, а також відтворення в своїй самостійній науковій письмовій роботі
текстів інших авторів, які опубліковані в паперовому чи електронному вигляді,
без відповідного посилання на їх джерело.
– форми плагіату:
дослівне відтворення чи копіювання тексту (від фрази до набору речень) з
книг, статей, Інтернет-ресурсів чи інших джерел без чіткого виокремлення
копійованого тексту та посилання на автора (джерело);
перефразування частин тексту інших авторів із зміщенням слів або
слідування структурі їх аргументації без посилання на джерело;
оприлюднення твору, написаного третьою особою на замовлення
аспіранта (здобувача);
– компіляція – наукова праця, що складається з матеріалів, що раніше
були опубліковані іншими авторами, без творчої переробки і власного
авторського осмислення. Наукова праця, що складається з набору посилань і
цитат, без авторських коментарів, оцінок або аналізу також вважається
компіляцією;

– етика наукових праць та їх публікацій – система норм професійної
поведінки у взаємовідносинах аспірантів (здобувачів), наукових керівників,
рецензентів, редакторів, видавців і читачів у процесі створення,
розповсюдження і використання наукових праць. Дотримання правил етики
наукових публікацій сприяє здобуттю державного і громадського визнання
шляхом отримання наукового ступеня, забезпечення прав авторів на
інтелектуальну власність і виключає можливість неправомірного використання
авторських матеріалів в інтересах окремих осіб.
РОЗДІЛ 4. ПРИНЦИПИ ВЗАЄМОВІДНОСИН І ВЗАЄМОДІЇ МІЖ
ІНСТИТУТОМ І АСПІРАНТОМ (ЗДОБУВАЧЕМ)
4.1. Відповідно до академічних засад наукової діяльності самостійність
виконання всіх наукових завдань є одним із вихідних понять організації роботи
щодо написання кандидатської дисертації. Під час написання наукових
письмових робіт аспірант (здобувач) повинен підтвердити свій рівень володіння
науковими знаннями, практичними навичками, професійною майстерністю, а
також дотримуватись законодавства України, що регулює авторські права
інших осіб, моральних та етичних норм.
4.2. Аспірант (здобувач) зобов'язаний самостійно виконувати всі види
завдань в межах написання кандидатської дисертації. За порушення цієї вимоги
аспірант
(здобувач)
несе
відповідальність,
передбачену
чинним
законодавством.
РОЗДІЛ 5. РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПЛАГІАТУ
5.1. Профілактика плагіату
Профілактика плагіату здійснюється шляхом:
- написання, видання та розповсюдження серед аспірантів (здобувачів)
методичних матеріалів з уніфікованим визначенням вимог щодо належного
оформлення посилань на використані у наукових роботах матеріали;
- проведення методичних семінарів з основ наукового письма та
дослідницької роботи з вивченням вимог до написання наукових робіт та
особливою увагою до принципів самостійності роботи, коректного
застосування інформації з інших джерел та уникнення плагіату, а також правил
опису джерел та оформлення цитувань;
- інформування аспірантів (здобувачів) про наслідки плагіату.
5.2. Наслідки плагіату
Плагіат є порушенням норм права у сфері наукової діяльності,
авторського права, внаслідок чого породжує юридичну відповідальність
аспіранта (здобувача), у випадках, передбачених чинним законодавством.

