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Ректору Університету менеджменту освіти 
професору Олійнику В.В. 
 
Кандидата економічних наук, 
доцента кафедри політичної економії 
ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» 
Ніколаєва Євгена Борисовича 
м. Київ … 
тел. 
ел. пошта:  

 
 

Шановний Вікторе Васильовичу! 
 
Я мав можливість ознайомитися із науковою статтею завідувачки аспірантурою Університету  

менеджменту освіти Ануфрієвої Оксани Леонідівни «Якісна підготовка наукових кадрів в аспірантурі 
– крок до європейської інтеграції», опублікованою у 2017 р. в іноземній монографії «Problems of 
interpersonal relations in conditions of modern requirements to quality of education and the level of 
professional skills of experts», с. 53-55, доступною в мережі Інтернет за посиланнями: 

http://files.gisap.eu/sites/files/digest/152.indd_site.pdf 
та 
http://gisap.eu/ru/node/137149 
Ця стаття привернула мою увагу наявністю в ній некоректних текстових запозичень з моєї 

публікації: 
Ніколаєв Є. Як Україні створити сучасну систему підготовки докторів філософії (Ph.D.)? — К. : 

Європейський інформаційно-дослідницький центр, березень 2016 р. — 48 с. (доступна в мережі 
Інтернет за посиланням http://euinfocenter.rada.gov.ua/uploads/documents/28851.pdf). 

А саме, некоректні текстові запозичення з моєї роботи містяться у зазначеній статті після слів 
«До таких проблем належать зокрема»: 

 фраза «суттєві відмінності між українськими та міжнародними правилами і традиціями 
написання наукових статей, через які науковцю, який публікує статті в українських 
виданнях, складніше адаптуватися до підготовки публікацій за міжнародними 
стандартами» дослівно запозичена зі с. 5 моєї роботи; 

 фраза «невідповідність світовій практиці українських процедур захисту дисертацій у 
постійно діючих спеціалізованих вчених радах» дослівно запозичена зі с. 5 моєї роботи; 

 фраза «надмірна зарегульованість процедури захисту» є дещо перефразованим моїм 
текстом «висока корумпованість процедури захисту, її надмірна зарегульованість» зі с. 5 
моєї роботи; 

 фрази «складний доступ до повних текстів захищених дисертацій» та «надмірний ступінь 
регламентації державою усіх аспектів підготовки та захисту дисертаційного 
дослідження» дослівно запозичені зі с. 6 моєї роботи. 

Всупереч сучасним міжнародним вимогам до оформлення цитувань, зазначені фрагменти 
тексту не взято у лапки, посилання на джерело цитат немає ані у тексті статті, ані в списку літератури. 

Прошу Вас розглянути цей випадок на предмет дотримання норм академічної 
доброчесності та недопущення плагіату, дати йому відповідну оцінку, вжити заходів щодо 
недопущення подібних випадків у майбутньому (у т.ч. відповідно до статті 42 Закону України «Про 
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освіту» та пункту 3 статті 32 Закону України «Про вищу освіту»)  та письмово поінформувати мене 
про результати розгляду. 

 
Додаток: 
 роздрукований примірник статті О.Л. Ануфрієвої «Якісна підготовка наукових кадрів в 

аспірантурі – крок до європейської інтеграції» 
 примірник моєї публікації «Як Україні створити сучасну систему підготовки докторів 

філософії (Ph.D.)?» 
В обох публікаціях фрагменти тексту, зазначені у цьому листі, виділено кольором для Вашої 

зручності. 
 
З повагою, 
 
 
Євген Ніколаєв 
14.11.2017 р. 


