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Будь-який учасник наукової/освітньо-наукової/освітньої діяльності, 

який став свідком або має серйозну підставу вважати, що стався факт 

порушення академічної доброчесності, має право подати офіційну заяву до 

Комісії через завідувача відділу із подальшою передачею до Комісії. У цьому 

випадку голова Комісії не пізніше, ніж через 10 днів після подання заяви 

оголошує про проведення позачергового засідання, на якому відбувається 

розгляд заяви.  

Особа, що подала заяву (далі – заявник), повинна викласти в ній 

аргументи, які свідчать про порушення академічної доброчесності, та надати 

відповідні докази.  

Процедура розгляду заяви про порушення академічної 

доброчесності включає такі стадії:  

1. Повідомлення особи про подання заяви. Особа, яка 

підозрюється в порушенні академічної доброчесності (далі – відповідач) за 

заявою має бути ознайомлена із висунутою проти неї підозрою, 

особливостями процедури розгляду даного питання. Допускається право 

відводу відповідача щодо будь якого члена Комісії, якщо підозри в його 

упередженості є обґрунтованими. Здобувач, науковий/науково-педагогічний 

працівник може визнати свою провину в допущеному порушенні. У такому 

разі розслідування щодо заяви не проводиться, а факт визнання провини 

враховується при визначенні виду академічної відповідальності.  

2. Проведення розслідування. Процедура розгляду питання 

передбачає 

 опитування свідків (свідком може бути будь-який учасник 

наукового/освітньо-наукового процесу, якому відомі обставини, що 

стосуються справи); 

 вивчення першоджерел (публікації, підсумкові роботи);  

 проведення консультацій з експертами (експертом може бути особа, 

якій доручено провести дослідження матеріальних об'єктів, явищ і процесів, 

що містять інформацію про обставини справи, й дати висновок із питань, які 

виникають під час розгляду справи і стосуються сфери її спеціальних знань);  

 інші заходи, необхідні для проведення об'єктивного розслідування. 

3. Завершення розслідування та підготовка висновку. За 

результатами розгляду питання та з'ясування всіх істотних обставин Комісія 

готує письмовий висновок, який містить такі складові:  



 вступна частина (дата складання та строки проведення розслідування, 

учасники процедури розгляду порушення Кодексу академічної 

доброчесності, моральних правил чи етичних норм та зміст заяви); 

 описова частина (інформація по суті питання, яка була розглянута Комісією); 

 мотивувальна частина (обставини та докази, які Комісія взяла до уваги при 

вирішенні заяви); 

 резолютивна частина (офіційні висновки та рекомендації для прийняття 

рішення). 

4. Якщо будь-який член Комісії не погоджується зі звітом, він має 

право викласти окремо свою думку, що є невід'ємною частиною звіту.  

5. Усі учасники розслідування мають бути ознайомлені з 

результатами розгляду заяви і, в разі наявності, подати письмові зауваження 

або заперечення до звіту.  

6. Відповідач за заявою має право 

 знати про дату, час і місце проведення засідання та бути присутнім на 

ньому під час розгляду питання про притягнення його до академічної 

відповідальності; 

 ознайомитися з усіма матеріалами щодо встановлення фактів порушення 

Кодексу академічної доброчесності, подавати до них зауваження; 

 особисто або через представника надавати усні та письмові пояснення або 

відмовитися від надання будь-яких пояснень, брати участь у дослідженні 

доказів порушення Кодексу академічної доброчесності; 

 оскаржити рішення про притягнення до академічної відповідальності до 

органу, вповноваженого розглядати апеляції.  

7. Висновок Комісії про розгляд питання про порушення Кодексу 

академічної доброчесності надсилається впродовж трьох днів директору 

ІПКіК НАН України. Директор приймає рішення про винуватість або 

невинуватість особи, проти якої було подано заяву, та притягнення її до 

академічної відповідальності або застосування заходів дисциплінарного 

характеру (у випадку доведення вини відповідача). Прийняте рішення є 

підставою для видання відповідного наказу по ІПКіК НАН України.  

8. У випадку виникнення нових обставин справи або недостатнього 

вивчення Комісією усіх поданих матеріалів директор ІПКіК НАН України 

може направити справу на додатковий розгляд. 

9. Комісія повинна забезпечити конфіденційність розгляду питання 

про порушення Кодексу академічної доброчесності та не допускати 

поширення інформації за межі відповідних регламентних процедур. Тільки 

учасники процедури розгляду порушення академічної доброчесності можуть 

бути ознайомлені зі змістом заяви та матеріалами справи. 



10. Рішення про притягнення до академічної відповідальності може 

бути оскаржене в письмовій формі впродовж десяти днів з моменту 

ознайомлення з прийнятим рішенням. Апеляція подається на ім'я директора 

ІПКіК НАН України, який призначає склад апеляційної комісії для 

повторного розгляду справи.  

Апеляційна комісія розглядає питання та готує новий звіт про порушення 

Кодексу академічної доброчесності, який передає на розгляд директору 

ІПКіК НАН України. Остаточне рішення приймається директором ІПКіК 

НАН України або уповноваженою ним особою. Рішення директора ІПКіК 

НАН України не оскаржуються. 


