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CONSTANT OF ACADEMIC INTEGRITY IN SCIENTIFIC ETHICS

Статтю присвячено розгляду принципам академічної доброчесності та етики в професійній
та освітньо�науковій спільноті. Хоча питання академічної доброчесності носять загальнонау�
ковий характер, це дослідження зосереджене на дотриманні вищезазначених принципів у га�
лузі публічного управління та адміністрування. Сучасний розвиток публічного управління грун�
тується на реформувані державної служби, як суб'єкта державного управління, і потребує нової
моделі професійної етики державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядуван�
ня, що має стати утвердженням в суспільних відносинах демократичної та гуманної сутності
української держави. Потреба в посиленні етичних засад державної служби в Україні відпові�
дає також світовому вектору суспільного розвитку, гуманізації міждержавних відносин, адап�
тації до стандартів Європейського Союзу. Останнім часом актуальною темою професійної етики
є питання доброчесності, що є похідним поняттям від академічної доброчесності. Питання ака�
демічної доброчесності є невід'ємною складовою системи забезпечення якості освіти. Розк�
рито, що принципи академічної доброчесності, безперечно, базуються на принципах етичних.
Зосереджена увага на хибному усвідомленні молодим поколінням орієнтації на академічні та
соціально�професійні успіхи будь�якою ціною, коли освіта розглядається як "товар". При цьо�
му навчання у закладах вищої освіти використовується тільки для досягнення високого соц�
іального статусу, знецінюючи знання, здобуті в університетах, як неперспективних. Дослідже�
но, що існує прямий зв'язок між частотою списування і загальним рівнем соціально�економіч�
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасний розвиток публічного управління грунтуєть�

ся на ідеї цивілізаційної місії держави та забезпеченні

демократичного розвитку суспільства. При цьому всі

інші функції державного управління повинні виконува�

тися через призму демократії та поваги до думки гро�

мадян. Тому реформування державної служби, як

суб'єкта державного управління, потребує нової моделі

професійної етики державних службовців, посадових

осіб місцевого самоврядування, депутатів рад різних

рівнів (публічних службовців), яка орієнтується на

цінності демократичної правової і соціальної держави,

служіння народові України, професійну компетентність,

здатність ефективно, в рамках закону і посадових по�

вноважень, реалізовувати владні функції.

ного розвитку країни, а також рівнем корупції у державі, а вирішальними факторами, що зу�
мовлюють чи обмежують списування, є відношення самого соціального середовища до недо�
брочесних і корупційних практик. Доведено, що особливо актуальною є професійна етика та
академічна доброчесність в середовищі майбутніх та діючих професіоналів публічного управ�
ління та адміністрування, а недотримання норм академічної доброчесності призводить до де�
градації професійності.

The article is devoted to the consideration of the principles of academic honesty and ethics in the
professional and educational�scientific community. Although the issues of academic integrity are of
a general scientific nature, this study focuses on adherence to the above principles in the field of
public administration and administration. The modern development of public administration is based
on reforming the civil service as a subject of public administration, and requires a new model of
professional ethics for civil servants and local government officials, which should become an assertion
in public relations of the democratic and humane essence of the Ukrainian state. The need to
strengthen the moral principles of public service in Ukraine also meets the global vector of social
development, humanization of interstate relations, adaptation to the standards of the European
Union. Recently, the hot topic of professional ethics is the issue of honesty, which is a derivative of
the concept of academic honesty. In turn, the issue of academic integrity is an integral part of the
quality assurance system in education. It is revealed that the principles of academic honesty are
certainly based on ethical principles. Attention is focused on the misconception of the young
generation of orientation towards academic and socio�professional success at any cost, when
education is viewed as a commodity. At the same time, education in higher educational institutions
is used only to achieve a high social status, devaluing the knowledge gained in universities as
unpromising. It has been reported that there is a direct relationship between the frequency of cheating
and the general level of socio�economic development of the country, as well as the level of corruption
in the state, and the decisive factors that predetermine or limit cheating are the attitude of the social
environment itself to unsuccessful and corrupt practices. It has been proved that professional ethics
and academic honesty are especially relevant among future and current professionals of public
administration and administration, and non�observance of the norms of academic virtue leads to the
degradation of professionalism.

Ключові слова: етика, доброчесність, академічна доброчесність, освітньо�наукова діяльність, публіч�

не управління.

Key words: ethics, honesty, academic integrity, educational and scientific activities, public administration.

Такі особливості етики публічних службовців ак�

туалізують моральну складову їх особистості та етичні

засади державної служби, служби в органах місцевого

самоврядування та на виборних посадах, як соціально�

професійного інституту. Очікуваним наслідком етизації

професійної поведінки депутатів та посадових осіб

місцевого самоврядування має стати утвердження в су�

спільних відносинах демократичної та гуманної сутності

української держави. Потреба в посиленні етичних за�

сад державної служби в Україні відповідає також світо�

вому вектору суспільного розвитку, гуманізації міждер�

жавних відносин, адаптації до стандартів Європейсько�

го Союзу.

Так, у законі "Про державну службу" [1] одним із

принципів держслужби названо доброчесність.... Це —
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"спрямованість дій державного службовця на захист

публічних інтересів та відмова від превалювання при�

ватного інтересу під час здійснення наданих йому по�

вноважень".

Як відомо, передумовою створення доброчесного

професійного середовища є академічна доброчесність,

оскільки однією з умов прийняття на державну службу

є наявність в кандидата диплома про вищу освіту. Тоб�

то, якщо людина прагне, в майбутньому, бути держ�

службовцем, виконувати свої обов'язки сумлінно і чес�

но, то починати будувати доброчесний образ треба ще

змолоду, розуміючи власну відповідальність за пору�

шення норм наукової етики.

Своє чергою питання академічної доброчесності

останнім часом стали невід'ємною складовою внутріш�

ньої системи забезпечення якості освіти всіх навчаль�

них рівнів. Однак в умовах глобальної проблеми пору�

шення академічної доброчесності це призводить до

спотворення системи освіти, оскільки успішність універ�

ситету залежить здебільшого від сприйняття його сту�

дентським, науковим та суспільним середовищем вза�

галі.

Безсумнівно, що за останні десятиліття відбули�

ся докорінні зміни в соціальних функціях університе�

ту. Це стосується як його викладацької, так і науко�

во�дослідної діяльності — університет все більше пе�

ретворюється на підприємство за принципом — "вит�

рати — прибуток". А це неймовірно впливає на

свідомість науковців, викладачів та студентів, а з

іншого боку, на усю соціальну свідомість універси�

тетської спільноти.

Відбулося значне зниження вагомості універси�

тетського диплому, як соціальної цінності особистості.

Наріжним каменем цієї проблеми є зниження якості ос�

віти, пов'язане з недостатньою інтелектуальною підго�

товкою частини студентів до самостійного навчання.

Вищезгадані явища включають проблему академічної

нечесності і, зокрема, один з її основних проявів — пла�

гіат. Університет перестав бути місцем навчання "кра�

щих з кращих" (які мають внутрішні етичні стандарти,

пристрасть до здобуття знань та власного розвитку), а

це створює передумови для зростання таких явищ, як

академічна недоброчесність та плагіат.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблеми етики на публічній службі, формування

професійно�етичної культури публічних службовців

відповідно до сучасних етичних принципів, налагоджен�

ня ефективної взаємодії з населенням та недопущення

несправедливості і корупційних дій вивчали ряд украї�

нських вчених, серед яких можна відзначити Т. Васи�

левську [2], М. Рудакевич [3], А. Товмач [4], І. Лопу�

шинський [5], Є. Романенко [6], Н. Янюк [7] та інших,

щодо теми академічної доброчесності, то цей аспект

розглядали в своїх працях Я. Тицька [8] А. Колесніков

[9], Д. Мазурок [10], О. Рижко [11] та інші.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті — розкрити сутність необхідності до�

тримання принципів академічної доброчесності та норм

професійної етики в освітньо�науковому середовищі, у

тому числі й при підготовці здобувачів вищої освіти у

сфері публічного управління та адміністрування.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
В умовах постійно зростаючого значення наукової

діяльності в сучасному світі дискусії про доброчесний

статус науки, а також про етичні фактори наукової діяль�

ності не лише продовжують залишатися в центрі уваги

інтелектуальних досліджень, а й отримують нові імпуль�

си з боку соціальної практики [12].

Поняття доброчесності відоме українцям ще з часів

Київської держави і воно увійшло у виховання на основі

християнської етики як "ціломудрія, моральна й тілес�

на чистота?". У сучасному світі все частіше виникає не�

обхідність звернутися до цього давнього поняття, оскіль�

ки основні складові поведінки людини: чесність, по�

рядність, шляхетність — нівельовані прагматичністю та

корисливістю соціуму [13].

У нормах наукової етики знаходять своє втілення

загальнолюдські моральні вимоги і заборони, адапто�

вані до особливостей наукової діяльності. Етичні нор�

ми служать для утвердження та захисту специфічних,

характерних саме для науки цінностей. Першою з них є

безкорисливий пошук і відстоювання істини. У повсяк�

денній науковій діяльності зазвичай буває непросто

відразу оцінити отримане знання як істину або як ома�

ну. І ця обставина знаходить відображення в нормах

наукової етики, які не вимагають, щоб результати були

новими знаннями, що логічно, експериментально чи

іншим чином обгрунтовані. Відповідальність за дотри�

мання такого роду вимог лежить на самому вченому [14].

Зважаючи на еволюційний процес становлення гро�

мадянського суспільства в Україні, можна констатува�

ти, що без належних заходів нормативного, організа�

ційно�правового та комунікаційного характеру неможли�

во забезпечити належний рівень довіри до академічної

спільноти. З урахуванням масовості порушень етичних

правил, принципів, якими мають керуватися учасники

освітнього процесу під час навчання, викладання та про�

вадження наукової (творчої) діяльності з метою забез�

печення довіри до результатів навчання й/або науко�

вих (творчих) досягнень, уведено поняття "академічна

відповідальність" [12].

Так, академічна доброчесність з поняття етичного

стала нормою Закону України "Про освіту" [15] з чітко

визначеними тлумаченнями, правилами, критеріями,

вимогами та санкціями. Як складова цього закону ака�

демічна доброчесність визначає вектор розвитку усієї

національної освітньої системи і є законною вимогою,

цінність якої — у створенні довіри до результатів на�

вчання та наукових досягнень.

Згідно з пунктом 3 статті 58 Закону України "Про

вищу освіту" [16] науково�педагогічні, наукові та педа�

гогічні працівники закладу вищої освіти зобов'язані дот�

римуватися в освітньому процесі та науковій (творчій)

діяльності академічної доброчесності та забезпечувати

її дотримання здобувачами вищої освіти. Зі свого боку,

особи, які навчаються у закладах вищої освіти, зобов'я�

зані виконувати вимоги освітньої (наукової) програми

(індивідуального навчального плану), дотримуючись ака�

демічної доброчесності, та досягати визначених для

відповідного рівня вищої освіти результатів навчання.
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Принципи академічної доброчесності, безперечно,

базуються на принципах етичних і полягають у дотри�

манні під час навчання та наукових пошуків, передусім:

— морального принципу — утвердження для себе

внутрішнього правила, яке грунтується на совісті);

— принципу гуманізму — визнання неповторності

кожної людської особистості, утвердження в повсяк�

денній діяльності її прав не тільки на життя, здоров'я, а

й на честь, гідність, свободу;

— принципу оптимізму — довірливого, доброзич�

ливого ставлення до студентів, учнів та колег;

— принципу патріотичності — осмисленої пошани

до Батьківщини як однієї з форм узгодження особис�

тих і суспільних інтересів, зокрема свідома повага до її

історичного минулого, щире ставлення до народної па�

м'яті, національних традицій народу.

Ці принципи лежать в основі академічної доброчес�

ності, формують її цілісність, відтак є превентивними

засобами стосовно порушення законодавчих норм, як�

от: плагіат, списування, неправдиве посилання на дже�

рела інформації у разі використання ідей, тверджень,

відомостей [7]. Проте "сліпе" слідування цим принци�

пам не завжди можливе, і це викликає певну дискусію в

науковому та освітньому середовищі.

Так, регулярна наукова та дослідно�практична ро�

бота, необхідність отримання нових фактів і знань зав�

жди грунтується на попередніх результатах, що, з од�

ного боку, обумовлює обов'язкову поінформованість

вченого про більш ранні розробки, а з іншого — вклю�

чення використаних публікацій в список цитованої літе�

ратури. Помилки цитування, зазвичай, вважають менш

суттєвим порушенням академічної доброчесності, але

іноді їх не зовсім обгрунтовано розглядають як різно�

вид плагіату.

Дискусійним є питання, стосовно правильного ци�

тування перекладів. Існує думка, що дослівний переклад

треба оформлювати як цитату, і відсутність лапок є по�

рушенням. Але не менш обгрунтованою є інша думка,

що переклад завжди вносить певні зміни у розуміння

тексту [17].

Ще одне дискусійне питання полягає в оцінюванні

як плагіату творів, що складаються з фрагментів творів

інших авторів, за наявності коректних посилань. Такі

праці не можна вважати плагіатом, оскільки вони не

містять ключової ознаки — привласнення чужих резуль�

татів. Але у більшості випадків (за виключенням окре�

мих видів студентських робіт) вони не відповідають вста�

новленим вимогам, зокрема, стосовно наукової новиз�

ни, наявності власних результатів, критичного аналізу

джерел тощо. Іноді такі роботи містять ознаки інших

порушень академічної доброчесності — обману, фаль�

сифікації та/або фабрикації.

Відповідно до ч. 4 ст. 42 Закону України "Про осві�

ту" [15], академічний плагіат — це "оприлюднення (ча�

стково або повністю) наукових (творчих) результатів,

отриманих іншими особами, як результатів власного

дослідження (творчості), та/або відтворення опубліко�

ваних текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших

авторів без зазначення авторства". Аналогічне форму�

лювання містить ч. 6 ст. 69 чинного Закону України "Про

вищу освіту" [16]. Суттєво інше визначення надає За�

кон України "Про авторське право і суміжні права" [18].

Відповідно до п. в) ст. 50, плагіатом є "оприлюднення

(опублікування), повністю або частково, чужого твору

під іменем особи, яка не є автором цього твору". Крім

того, за ч. 2 ст. 52 цього закону суб'єкти авторського

права та/або суміжних прав можуть звертатися до суду

чи інших компетентних органів за захистом своїх прав.

Але варіантів притягнення порушників до відповідаль�

ності без звернення суб'єктів зазначених прав, закон не

передбачає.

Не важко побачити, що розуміння плагіату в цьому

законі істотно вужче, ніж розуміння академічного плаг�

іату в освітніх законах. Більше того, ч. 3 ст. 433 Цивіль�

ного кодексу України [19] прямо виключає з об'єктів

авторського права ідеї, процеси, методи діяльності або

математичні концепції як такі, що не повинні перешкод�

жати їх ідентифікації як академічного плагіату у випад�

ках відсутності належних посилань на справжніх авторів

в академічних працях.

Феномен плагіату не існує у суспільному вакуумі.

Більш широкий контекст змін у підході студентів до яви�

ща плагіату вимагає представлення шести типів змін у

сучасному суспільстві. Перший стосується стану знань

та змін у функціонуванні сучасного університету як у

його наукових, так і в дидактичних функціях. Тут ми

маємо справу з крахом універсального та об'єктивного

знання, яке змінюється його помноженими версіями.

Водночас ці знання радикально баналізуються засоба�

ми масової інформації, які іноді цинічно та нещадно

використовують багаторічні дослідження вчених. Дру�

гий контекст стосується зміни способу навчання молоді,

від типового для минулого — систематичного та лінійно�

го — до мозаїчного та фрагментованого. Третій кон�

текст пов'язаний із переходом у системі оцінювання

молоді у школах та закладах післяшкільної освіти від

якісних методів (суть яких полягала не лише у знанні

ступеня оволодіння певною сферою знань, а й у оцінці

компетенцій для самостійного мислення) до закладів

вищої освіти та його різновидів ("КРОК", ЄФВВ, ЄДКІ

тощо). Нарешті, іншим контекстом є падіння авторите�

ту моральних норм, які сприяють нечесній поведінці, яка

характерна для сучасного суспільства. П'ятий контекст

усвідомлюється багатьма (якщо не більшістю) членами

суспільства — це безжальна орієнтація на успіх, яка,

відповідно до принципів неоліберальної ідеології, по�

діляє людей на освітню та соціально�професійну еліту.

Останній (шостий) контекст стосується культурних змін

і, зокрема, фундаментального посилення впливу попу�

лярної культури на ідентичність молодих людей.

Крім того, неетична поведінка, у тому числі пов'яза�

на з плагіатом, поширена серед молоді і супроводжуєть�

ся орієнтацією на академічні та соціально�професійні

успіхи. Значною мірою молоді люди сприймають життя

як сходи, по яких треба підніматися, і дотримуються

принципів: мета виправдовує засоби та досягнення успі�

ху будь�якою ціною. У такому контексті обман як фор�

ма "вибору ярлика" є навіть "раціональною" стратегією,

що веде до успіху. При такому підході освіта все часті�

ше розглядається як "товар".

Молодь бачить менше навчання у закладах вищої

освіти як самоціль, як період навчання та розвитку осо�

бистості, а в більшості використовують як спосіб досяг�

нення високого соціального статусу. Більш того, все
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частіше вважається, що знання, здобуті в університе�

тах, мають низьку цінність через їх відносно невеликий

зв'язок із майбутньою професійною роботою та прак�

тикою. Такий підхід, у якому бракує поваги до академі�

чних знань, безперечно, сприяє плагіату, особливо че�

рез списування чужих робіт або взагалі присвоєння собі

чужих досліджень та результатів.

У світі вже проводився аналіз основних чинників, які

визначають мотивацію студентів до академічного шах�

райства шляхом списування в міжнародному та крос�

культурному порівняльному контексті [20] (табл. 1).

Так, наприклад, в одному з досліджень виявлено,

що існує прямий зв'язок між частотою списування і за�

гальним рівнем соціально�економічного розвитку краї�

ни, а також рівнем корупції у державі. Вирішальними

факторами, які зумовлюють чи обмежують списування,

є відношення самого соціального середовища до недо�

брочесних і корупційних практик та суворість покарань

за академічні проступки ("клімат для шахрайства") [21].

До поширених етичних недоліків у цитуванні нале�

жить також надмірне захоплення посиланнями на власні

роботи. Однак слід мати на увазі, що помірне самоци�

тування в наукових творах вважається нормою, оскіль�

ки дуже часто нова стаття продовжує колишні роботи

вченого. Таким чином, система введення посилань у

власну публікацію відображає не тільки професійний

кругозір дослідника, але і його наукову культуру, а в

окремих випадках і елементарну порядність [12].

Отже, велика роль і зростаюче значення науки в

житті сучасного суспільства, з одного боку, а з іншого —

небезпечні негативні соціальні наслідки бездумності, а

часом і відверто злочинного використання досягнень на�

уки підвищують в наші дні вимоги до етичних якостей

учених, до етичної, якщо ставити питання ширше, сто�

рони наукової діяльності. Зазначимо ці етичні вимоги:

1. Учений повинен дотримуватися загальнолюдсь�

ких норм моральності, і вимоги до нього повинні бути

вищими, ніж у середньому, внаслідок важливості його

функцій і відповідальності за соціальні результати діяль�

ності.

2. Безкорисливий пошук істини без будь�яких по�

ступок кон'юнктурі, зовнішнього тиску тощо.

3. Націленість на пошук нового знання і його чесне,

доскональне обгрунтування, не допускаючи підроблен�

ня, погоні за дешевою сенсацією, а тим більше плагіа�

ту.

4. Забезпечення свободи наукового пошуку.

5. Висока соціальна відповідальність за результати

своїх досліджень і більшою мірою за їх практичне ви�

користання.

ВИСНОВКИ
Наука як галузь людської діяльності має ціннісний

вимір: для вченого найвищою цінністю є істина і все, що

до неї веде, різного роду емпіричні та теоретичні мето�

ди та заходи досягнення результатів. У співтоваристві

вчених високо цінуються також чесність, порядність,

наполегливість у відстоюванні власних поглядів, критич�

не ставлення до догм і будь�яких авторитетів.

Водночас у самій науці, в її методологічному арсе�

налі немає ніяких моральних норм, що регламентують

наукові дослідження в плані соціальних наслідків, що

Таблиця 1. Автор, наукова праця

Автор, 
наукова 
праця 

Методологія дослідження Виявлені результати  
та чинники 

Teixeira 
(2010) 

Міжнародне опитування 7213 
студентів (спеціальностей 
економіка та бізнес) 42 
університетів з 21 країн світу. 
Метою дослідження було виявити 
частоту списування на іспитах і 
дослідити причини порушення 
академічної етики 

Схильність до списування під час іспитів по 
ряду країн різна, починаючи з найнижчого 
рівня 5% в університетах, розташованих в 
Скандинавських країнах (Данія і Швеція) і 
завершуючи найвищим рівнем 88% в 
університетах країн Східної Європи 
(Польща, Румунія і Словенія) 

Grimes 
(2004) 

Кроскультурне порівняння 
причин академічного шахрайства 
студентів економічного та бізнес-
профілю на матеріалах таких 
країн, як США, Албанія, Білорусь, 
Хорватія, Киргизстан, Латвія, 
Литва, Росія та Україна 

Рівень списування у США суттєво менший 
за такий у пострадянських країнах, що 
обумовлено культурними розбіжностями між 
студентами, превалюванням 
індивідуалістичних цінностей у західних та 
колективістських у студентів з 
постсоціалістичних країн 

Magnus, 
Polterovich, 
Danilov, & 
Savvateev 
(2002) 

Школярі та студенти з Росії, 
Нідерландів, Ізраїлю та США за 
певною шкалою висловлювали 
своє ставлення до студента А, 
який списав у студента В; до 
студента В, який дав списати 
студенту А; і до студента С, який 
став свідком списування і 
розповів про це викладачеві 

Російські студенти, у порівнянні зі 
студентами з інших країн, виявилися 
найбільш лояльними до списування, однак 
засвідчили різкий негатив у ставленні до 
студента С, який доповів про виявлений факт 
академічного шахрайства викладачеві. 
Негативну оцінку дій студента С учені 
пояснюють соціалістичним минулим Росії, 
коли кожен “донощик” отримував соціальне 
засудження 

McCabe, 
Trevino & 
Butterfield 
(1999) 

Опитування 4285 студентів з 31 
вищого навчального закладу 

Рівень поширення академічного шахрайства 
в університетах, де прийнято і діє кодекс 
честі студентів, менший, ніж в тих 
інституціях, де такого роду документів не 
імплементовано 
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дозволяють порівнювати наукові досягнення зі станом

суспільства. Багато вчених усвідомлюють свою відпов�

ідальність за можливе нечесне використання своїх нау�

кових досліджень та результатів недоброчесними осо�

бами, розуміють неприпустимість цих дій, проте не зав�

жди знають механізми та інструменти протистояння цим

діям.

Особливо актуальною є професійна етика та акаде�

мічна доброчесність у середовищі майбутніх та діючих

професіоналів публічного управління та адмініструван�

ня, адже їх дії мають вплив на все суспільство. І недо�

тримання норм академічної доброчесності призводить

до деградації професійності і, в майбутньому, може при�

звести до протиправних дій, що будуть каратися відпо�

відно до норм чинного законодавства.

Саме тому слід розробляти та запроваджувати в

діяльність закладів освіти та органів публічної влади,

академічних наукових та аналітичних установ відповідні

нормативні документи щодо недопущення академічної

доброчесності, проводити організаційні та комуні�

каційні заходи з пропагування академічної доброчес�

ності та дотримання професійної етики.
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