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Шановний Дмитре Григоровичу!

Цими днями у соціальній мережі «Фейсбук» з’явилась інформація про імовірне
порушення академічної доброчесності, що могло мати місце у КНЕУ. А саме, у
повідомленні йшлося про те, що монографію, яку було видано КНЕУ у 2018 р., нещодавно
було перевидано без жодних змін основного тексту, але із внесенням змін до складу
авторського колективу. Якщо ця інформація відповідає дійсності, то цей факт можна
оцінювати як серйозне порушення академічної доброчесності. Тема академічної
доброчесності вже багато років є сферою мого професійного інтересу, а крім того, я не
можу бути байдужим до своєї альма матер, де я навчався і пропрацював багато років.
Тому я вирішив вивчити ситуацію детальніше.
Наскільки можна зрозуміти, йдеться про імовірне порушення академічної
доброчесності у зв’язку не з однією, а одразу з двома монографіями, що були
рекомендовані до друку рішенням вченої ради КНЕУ від 22.11.2018 р. Так, на офіційному
сайті КНЕУ (https://kneu.edu.ua/ua/University_en/councils/vr/ipprzvru221118/) розміщене
інформаційне повідомлення про результати зазначеного засідання вченої ради. У
підпунктах 3 і 4 п. 19 цього повідомлення йдеться про рекомендацію до друку двох
монографій, однієї за авторством проф. Т.В. Блудової і проф. В.В. Токара, іншої за
авторством проф. Т.В. Блудової (наводжу скріншот із сайту):
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Згідно з інформацією з електронного каталогу бібліотеки КНЕУ, обидві монографії
було видано у 2018 р. в електронному вигляді (скріншот):

Текст першої монографії 2018 року видання з електронного каталогу недоступний,
другу монографію 2018 року видання можна завантажити за умови авторизації на сайті
бібліотеки КНЕУ.
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Згідно з інформацією системи Прозорро (https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-0929-005102-c), у 2021 р. КНЕУ було видано (у паперовому варіанті накладом 100 прим.
кожна) дві монографії із назвами, ідентичними до вищенаведених видань 2018 року.
Однак цього разу у документах вказано, що кожну з двох монографій підготовлено
авторським колективом у складі:


T. Bludova



O. Melnyk



V. Chuzhykov



O. Tertychna



S. Usherenko



Y. Kyian

Цей склад авторів відрізняється від переліку авторів видань 2018 року.
Нові монографії включено до електронного каталогу бібліотеки КНЕУ (скріншот):

За

посиланням

https://eu-ua-economic-security.com.ua/library.php

розміщено

електронні версії, імовірно, цих самих двох монографій у версії 2021 р. В цих електронних
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версіях зазначено, що монографії (за авторством шести осіб) рекомендовано до друку
рішенням вченої ради КНЕУ від 22.11.2018 р. Однак це твердження імовірно є
неправдивим, оскільки, як вказано вище, вчена рада КНЕУ у зазначеному рішенні
рекомендувала до друку монографії за авторством однієї і двох, а не шести осіб.
Порівняння доступних електронних варіантів тексту двох монографій:
1. Bludova T.V., Tokar V.V. Mathematical support for economic security of the state :
monograph. —Київ : КНЕУ, 2018. — 151, [1] с. — ISBN 978–966–926–269–1.
2. T. Bludova, V. Chuzhykov, S. Usherenko, O. Melnyk, O. Tertychna, Y. Kyian. Mathematical
support for economic security of the state: monograph. KNEU, 2021. - 152 p. - ISBN 978–
966–926–360–5.

— свідчить, що тексти цих досліджень є повністю ідентичними, за винятком
титульної сторінки, другої сторінки із вихідними даними видань, переліку співавторів та
номера ISBN.
Я не маю доступу до тексту однієї із двох наступних монографій:
1. Bludova T.V. Mathematical tools for studying indicators' thresholds of the state economic
security : monograph. — Київ : КНЕУ, 2018. — 181, [3] с. — ISBN 978–966–926–928–4.
2. T. Bludova, V. Chuzhykov, S. Usherenko, O. Melnyk, O. Tertychna, Y. Kyian. Mathematical
tools for studying indicators' thresholds of the state economic security: monograph.
KNEU, 2021. — 184 p. — ISBN 978–966–926–361–2.

Тому я не можу стверджувати про ідентичність змісту цих двох видань, але
припускаю, що вона може мати місце і в цьому випадку, зокрема через те, що у двох
виданнях збігається кількість сторінок.

У вихідних даних двох монографій 2021 р. не вказано, що вони є другим виданням
(без змін / перероблене / доповнене) видань 2018 р., що імовірно є порушенням
державних стандартів України у сфері видавничої діяльності. Водночас, на титульному
аркуші нових видань вказано, що нові монографії підготовлені і видані в рамках
реалізації КНЕУ проєкту, фінансованого програмою Жана Моне:
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Тому припускаю, що однією із цілей видання зазначених монографій у 2021 р. може
бути звітування перед фондом Жана Моне за результатами виконання гранту.
Однак я вважаю, що звітувати перед іноземним грантодавцем шляхом, імовірно,
повторної публікації праць, підготовку яких було завершено до моменту одержання
фінансування за грантом, із одночасною зміною переліку авторів цих праць є
неприпустимим. Такі дії, крім того, слід розглядати як порушення академічної
доброчесності, що підпадає під визначення понять, встановлених у ст. 42 Закону України
«Про освіту»:


«академічний плагіат»: новим авторам приписано наукові результати,
раніше опубліковані іншими особами;



«самоплагіат»: монографії у 2021 р. опубліковано як «нові», без згадування
факту публікації монографій у 2018 р.;



«обман»: у різних виданнях зазначено різних авторів того самого тексту.

Мені буде дуже прикро, якщо викладена інформація щодо моєї альма матер знайде
своє підтвердження. Також прикро, що причетним до цієї неприємної ситуації імовірно
є проф. В.І. Чужиков як проректор КНЕУ, адже дії адміністрації університету мали би
слугувати належним етичним прикладом і дороговказом для всієї його спільноти
викладачів, студентів, аспірантів і дослідників. Така ситуація може нанести шкоду
репутації КНЕУ вже не лише на рівні України, а й серед міжнародних партнерів.
Тому пропоную Вам:
1. Організувати перевірку викладених у цьому листі фактів незалежною комісією (з
огляду на те, що у «новому» переліку авторів монографій присутні представники
адміністрації КНЕУ, то для мінімізації конфлікту інтересів до участі у роботі такої
комісії доцільно залучити колег з-поза КНЕУ).
2. У випадку підтвердження викладеної інформації щодо однієї або обох
монографій у версії 2021 р.:
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a. Вжити заходів, передбачених Положенням про академічну доброчесність
в ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», затвердженим рішенням вченої
ради КНЕУ від 31.08.2020 р., протокол № 1 (https://tinyurl.com/czp45pxd).
b. Вилучити з обігу відповідну монографію (монографії), зокрема вилучити їх
з бібліотеки КНЕУ та її каталогів, рекомендувати авторам вилучити
електронні версії монографії (монографій) з інтернет-ресурсу https://euua-economic-security.com.ua/library.php;

якщо

паперові

примірники

монографії було надіслано до інших бібліотек України — відкликати їх.
c. Заборонити виконавцям вищевказаного гранту за програмою Жана Моне
включення до звіту за результатами цього гранту інформації про
підготовку зазначених монографій.
d. Внести зміни до порядку рекомендації наукових видань КНЕУ до друку,
передбачивши у процедурах уважну перевірку цих видань на предмет
самоплагіату, невиправданої повторної публікації раніше оприлюднених
результатів досліджень.
e. Проінформувати про ситуацію і вжиті заходи причетні до цього випадку
сторони, зокрема офіс програми Жана Моне.
f. Оприлюднити на офіційному сайті КНЕУ інформацію щодо цього випадку.
Замовчування тут, на мою думку, недоцільне. Навпаки, публічність
продемонструє сильну позицію КНЕУ як інституції із належними
управлінськими практиками, а також може запобігти повторенню
подібних ситуацій надалі.
3. Розробити і запровадити Політику КНЕУ щодо авторства наукових праць,
передбачивши в ній зокрема:
a. підписання кожним (спів)автором «Анкети автора» перед публікацією,
алгоритм внесення змін до переліку авторів раніше оприлюднених
досліджень

(рекомендації

див.

https://publicationethics.org/files/authorship-removal-after-publicationcope-flowchart.pdf),
b. критерії визначення того, який внесок до виконання дослідження є
підставою для того, щоб відповідну особу вважали (спів)автором
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(найбільш широко визнану в світі сукупність таких критеріїв подано тут:
https://publicationethics.org/node/34946

і

тут:

https://www.neurology.org/neurology-journals-author-center#5.1),
c. коректний спосіб відзначення тих осіб, внесок яких до дослідження
недостатній для визнання їх співавторами (див. https://casrai.org/credit/).
4. Розробити та запровадити комплекс змін до внутрішньої системи забезпечення
якості освіти КНЕУ з метою запобігання появі подібних ситуацій на стратегічну
перспективу.

Прошу письмово проінформувати мене про результати розгляду викладених
обставин і прийняті рішення. Інформацію прошу надіслати електронною поштою на
адресу yevhen.nikolaiev@gmail.com

З повагою і щиро вболіваючи за успішний розвиток КНЕУ,

Євген Ніколаєв
15.11.2021 р.
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