
УХВАЛЕНО 
Рішенням вченої ради 
Харківського національного 
економічного університету 
імені Семена Кузнеця 
від 28.01.2021 р. протокол № 1

ВВЕДЕНО В ДІЮ:
Наказом ректора 
Харківського національного 
економічного університету 
імені Семена Кузнеця 
від 29.01.2021 р. № 40

ДЕКЛАРАЦІЯ 
про дотримання академічної доброчесності 

здобувачем вищої освіти у Харківському національному 
економічному університеті імені Семена Кузнеця

Я , _______________________________________________________________
(прізвище, ім ’я, по батькові здобувана)

(факультет, група, спеціальність, ОП для студента; для аспіранта, докторанта -  кафедра, за якою він закріплений)

ЗАЯВЛЯЮ, що у своїй освітньо-науковій діяльності буду дотримуватись зазначених у Кодексі 
академічної доброчесності Харківського національного економічного університету імені 
Семена Кузнеця основних принципів та фундаментальних цінностей академічної доброчесності 
та етики академічних взаємовідносин.

ЗОБОВ’ЯЗУЮСЬ:
- дотримуватись чесної академічної поведінки у навчанні та житті, уникати будь-яких проявів 
академічної недоброчесності;
- з повагою ставитись до всіх учасників освітнього процесу, спираючись на власну гідність та 
нетерпимість до проявів академічної недоброчесності;
- здійснювати самостійне виконання поточних навчальних завдань, завдань поточного і 
підсумкового контролю результатів навчання, творчих, курсових, кваліфікаційних робіт;
- надавати достовірну інформацію про результати власної навчальної (наукової, творчої) 
діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації;
- застосовувати коректні посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, 
тверджень, відомостей інших авторів;
- дотримуватись норм чинного законодавства про авторське право і суміжні права;
- перешкоджати проявам академічної недоброчесності з боку інших здобувачів вищої освіти, а 
також співробітників університету.

ОЗНАЙОМЛЕНИЙ з політикою університету щодо поваги моїх авторських прав, 
неприпустимості проявів академічної недоброчесності в моїх навчальних і кваліфікаційних 
роботах та надаю свою згоду на:
- безпосередню перевірку моїх робіт на ознаки наявності академічного плагіату за допомогою 
спеціалізованих програмних продуктів;
- обробку, збереження та розміщення у відкритому доступі в інституційному репозитарії ХНЕУ 
ім. С. Кузнеця моїх робіт;
- використання моїх робіт для перевірки на ознаки наявності академічного плагіату в інших 
роботах виключно з метою виявлення можливих ознак академічного плагіату.

УСВІДОМЛЮЮ, що повинен буду нести академічну відповідальність, і до мене можуть бути 
застосовані інші види відповідальності за порушення академічної доброчесності та етики 
академічних взаємовідносин відповідно до Кодексу академічної доброчесності ХНЕУ ім. С. 
Кузнеця, Кодексу професійної етики та організаційної культури працівників і студентів ХНЕУ, 
нормативної бази університету та чинного законодавства України.

(дата) (підпис)


