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висновок
KoMicii з академ1чно*1 доброчесностт 

Нацюнального университету «Чершпвська полггехшка»
щодо достов1рност1шформацп, яка розкпщена на сайт! http://false- 

science.ucoz.ua/, у публжащях, що пiдпиcaнi 1м’ям Василя Садового

м. Чершпв 14 липня 2020 р.

KoMiciB з академ1чно1 доброчесносп (дал! -  КогшЛя), у склад! т.в.о. голови 
KoMici'i: начальника юридичного в1ддшу О. Г. Вершняка та члешв KOMicii': 
директора НШЕ1Т С. А. 1ванця, директорки НШЕ А. О. ГПнчук, директорки 
НШПСТ Л. А. Остапенко, директора НШМ1ТТ С. Д. Цибуш, директорки 
HHIMXTT Н. В. Ткаленко, директора НН1БПТ М. М. Забаштанського, 
директорки науково! б1блютеки Н. В. Мороз, начальниц! навчального в!дд!лу 
Л. В. Базилевич, начальниц! НДЧ О. В. Сизоненко, голови Наукового товариства 
студеипв, acnipaHTiB, докторанЛв та молодих вчених О. В. Попело, голови 
студентсько1 ради М. I. Дуная 

розглянула заяви:
- Шкарлета Серия Миколайовича, д.е.н., професора Чершпвського 

нацюнального технолопчного ун!верситету вщ 04.06.2020 вх. № 1/2020, вщ
05.06.2020 вх. № 2/2020, вщ 08.06.2020 вх. № 3/2020, вщ 15.06.2020 вх. 
№ 6/2020, вщ 06.07.2020 вх. № 10/202, вщ 06.07.2020 вх. № 11/2020,

- Л!хути Олександра Олеговича, заступника голови студентсько'! ради 
Черн!пвського нац!онального технолопчного ун1верситету 3 курс, ХТ-171 вщ
18.06.2020 вх.№  7/2020;

- Кайдаша Михайла Дмитровича, голови профспшок НПП Чершпвського 
нацюнального технолопчного ушверситету, к.т.н., доцента кафедри 
зварювального виробництва та автоматизованого проектування буд1вельних 
конструкц1й вщ 19.06.2020 вх. № 8/2020;

щодо достов1рност1 !нформац!'1, яка розмщена на сайт! http://false- 
science.ucoz.ua/, у публжащях, що тдписаш  !м’ям Василя Садового, за 
посиланнями:

- http://false-
science.ucoz.ua/news/novii kandidat па posadu ministrla osviti vid ze komandi vidznachi 
vsia tekstovimi zapozichenniami/2020-Q6-03-85 (jani -  перша ny6aiKania)

- http://false-
science.ucoz.ua/news/monografiia sergiia shkarleta bulo tvoe stalo moe/2020-06-04-86 
(дал1 -  друга публжащя)

- http://false-
science.ucoz.ua/news/naukova stattia sergiia shkarleta tjap liap i gotovo/2020-06-04-87

http://false-science.ucoz.ua/
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(дат -  третя публкащя)
- http://false-

science.ucoz.ua/news/tak се znovu ia vash shkarletzabezpechuiu vas bezpekoiu/2020-06- 
07-88 (дал1 -  четверта публкащя)

- http://false-
science.ucoz.ua/news/serial shkarlet p i a t a  serija ekonomika informaciinogo tipu/2020-06- 
14-89 (дат -  п’ята публкащя),

у частиш наявност1 «текстових запозичень без належних посилань» у 
наукових публкащях д.е.н., професора Шкарлета С. М.

ГОд час перев1рки достов!рност1 шформацп, представлено!' у 
вищезазначених пyблiкaцiяx, що пщписаш 1м’ям Василя Садового, у частиш 
наявностт «текстових запозичень без належних посилань» у наукових 
публкащях д.е.н., професора Шкарлета С. М., т.в.о. голови KoMicii та члени 
KoMicii' керувалися такими нормативно-правовими актами та лггературними 
джерелами:

- Конститущя Укра'ши;
-Бернська конвенщя про охорону л1тературних i художн1х твор1в: 

Конвенц1я вщ 24 липня 1971 р.;
- Цившьний кодекс Укра'ши;
- Закон Укра'ши «Про освИу»;
- Закон Укра'ши «Про вишу освпу»;
- Закон Укра'ши «Про авторське право та сум1жш права»;
- Науково-методичш рекомендащ!' з питань пщготовки та призначення 

судових експертиз та експертних дослщжень, затверджених Наказом 
Мшютерства юстици Укра'ши вщ 08.10.1998 № 53/5;

- Методика проведения експертних дослщжень л]‘тературних твор1в 
наукового характеру / В. Л. Федоренко (кер.), О. В. Толкова, Н. В. Клсшь, 
Н. Б. Климова, Н. С. Яркша та ш. ; за наук. ред. акад. НАПрН Укра'ши
О. В. Скрипнюка. -  Кшв : НДЦСЕ з питань штелектуально!' власност1, 2019;

- Рекомендацн щодо запоб1гання академ1чному плапату та його виявлення 
в наукових роботах, затверджеш наказом М1н1стерства освки i науки Укра'ши 
№ 1/11-8681 вщ 15 серпня 2018 року;

-ВОИС. Глоссарий терминов по авторскому праву и смежным правам: - 
Published by the World Intellectual Property Organization, 1981;

- Висновками Комкету з питань етики Нащонального агентства i3 
забезпечення якосй вищо!' освки

та внутр1шньо yHiверситетськими нормативними документами:
-Наказ ректора № 53 вщ 27.03.2020 «Про затвердження складу KoMicii' з 

питань академ1чно! доброчесност1 Черн1пвського нaцioнaльнoгo

http://false-
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технологичного ушверситету»;
- Положения про Комюйо з академ1чно1 доброчесноеп Чершпвського 

нащонального технолопчного ушверситету, яке затверджено Вченою радою 
Чершпвського нащонального технолопчного ушверситету 02 жовтня 2019 р. 
(протокол № 8) та введено в д1ю наказом ректора вщ 03 жовтня 2019 р. № 120.

Ком1с1я звертае особливу увагу також i на оф1ц1йну позиц1ю Компету з 
питань етики Нац1онального агентства з питань забезпечення якосп вищо'1 
осв1ти, який у своему висновку вщ 24.07.2019 р. зазначив, що «Д1я Листа МОН 
Украши вщ 23.10.2018 р. “Щодо рекомендацш з академ1чно1 доброчесносп для 
заклад1в вищо1 осв!ти” до спецрад, який визначае, що саме е плапатом, 
розповсюджуеться на yci роботи, починаючи i3 2018 р., однак його не можна 
застосовувати ретроактивно», що виключае юридичну
можливють/допустимють з’ясовувати питания про наявнють/вщсутшсть 
плапату в наукових роботах, виданих до 23.10.2018 р. Ком1с1я пщтримуе 
висновки Ком1тету з питань етики Нащонального агентства з питань 
забезпечення якосп вищо'1 освгги, в яких, зокрема, зазначено, що:

- не е плапатом випадки некоректного посилання. Оскшьки в Украпп 
донедавна взагал1 щ питания не порушувались, курси з академ1чного письма не 
викладалися, то буде перебшыненням вважати плапатом незначш запозичення 
з некоректними посиланнями. Про це також свщчить широка свггова практика 
(мотивувальний висновок Компету вщ 24.07.2019 р.);

- не е плапатом випадки використання автором робгг 1нших учених, якщо 
вони не видаються ним за cboi власш (р1шення Компету в1д 24.07.2019 р.);

- не е плапатом, а мають бути розцшеш як «певш orpixn в оформленн1 
посилань» випадки, коли у тексп роботи немае посилання на джерело, з якого 
вщповщна шформащя запозичена, проте воно наведено в б1блюграфп та на 
нього е посилання в шших мюцях досл1дження (р1шення Компету в1д
24.07.2019 р.).

Ком1с1я п1дтримуе позищю Нац1онального агентства з питань забезпечення 
якосп вищо'1 осв1ти, яке закликае академ1чну сп1льноту та Bcix стейкхолдер1в 
використовувати боротьбу з плаг1атом виключно для п1двищення якоси 
наукових дослщжень i культури написания академ1чних текспв, сприяння 
взаемодй' та сп1впрац1 на засадах академ1чно1 доброчесносп, доброзичливосп та 
професюнал1зму, а також уникати практики використання «антиплапатних 
скандал1в» з метою нанесения шкоди шституцшнш та особистш репутацп, 
дискредитацп орган1зац1й та ф1зичних oci6, несумл1нноГ конкуренцй' чи 
особисто'1 вигоди» (р!шення Ком1тету з питань етики стосовно звинувачень у 
плапап члешв Нац1онального агентства i3 забезпечення якосп вищо!' осв1ти вщ
24.07.2019 р.).
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Перша та друга публжащТ на сайт! «Помилки та фальсифшащ! в 
наукових дослщженнях» стосуються пор1внянь частин тексту монографи:

- Шкарлет С. М. Фшансов* шструменти державно!' политики економ1чного 
розвитку в Укра!'ш: монограф1я / С. М. Шкарлет, В. Г. Маргасова, О. М. Коркоц, 
Ю. В. Ружицький. -  Чершпв : ЧИТУ, 2018. -  202 с.

та статей:
- Бугай Т. В. Методичш шдходи до ощнки ефективност1 бюджетного 

процесу в Украил // Ефективна економжа. -  2015. -  № 9. -  Режим доступу: 
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=l&z=:4287.

-Апарова О. В. Фшансов1 шструменти державно!' полпики економ1чного 
розвитку: европейський досвщ // Ефективна економжа. -  2013. -  № 4. -  Режим 
доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2013_4_29.

У nponeci перев1рки достов1рност1шформацщ подано!' в першш та другш 
публжацп, встановлено:

1. Монограф1я «Ф1нансов1 1нструменти державно!' пол1тики економ1чного 
розвитку в Укра'ш!» дшсно виконана колективом автор1в: С. М. Шкарлет, 
В. Г. Маргасова, О. М. Коркоц, Ю. В. Ружицький (пояснения С. М. Шкарлета 
вх. №4/2020 вщ 08.06.2020, вщповщь Ружицького Ю. В. вх. №380-202/08 в(д
03.07.2020 на шформацшний запит Чершпвського нащонального 
технолопчного ушверситету № 202/08-819 вщ 19.06.2020.).

2. Автором тексту, що визначений у першш та другш публшащях як 
«текстов! запозичення без належних посилань», д!йсно е к.е.н. 
Ю. В. Ружицький, який вказаний у перелшу сшвавтор1в ще!' монограф!!' 
(вщповщь Ружицького Ю. В. вх. №380-202/08 вщ 03.07.2020 на шформацшний 
запит Чершпвського нащонального технолопчного ушверситету № 202/08-819 
вщ 19.06.2020.).

1. Першоджерелом тексту монографй', який визначений у перппй та 
другш публшащях як «текстов! запозичення без належних посилань», е 
препринт «Бюджетна полпика держави: система управлшня та шструменти 
реал!зацп» за авторством I. Ю. Ружицького Ю. В. Ружицького, подана до 
ПП «ОЛД1-ПЛЮС» 17 грудня 2012 року, пщписана до друку 15 ачня 2013 р. 
(екземпляр друковано препринту I. Ю. Ружицького Ю. В. Ружицького 
«Бюджетна полпика держави: система управлшня та шструменти реал1защ1 : 
Препринт / 1. Ю. Ружицький Ю.В. Ружицький. -  Херсон : Видавництво «ОЛД1- 
ПЛЮС», 2013. -  136 с.», лист-вщповщь директора ПП «ОЛД1-ПЛЮС» Головка 
Олега Павловича № 05/07-07 вщ 07.07.2020 № на шформацшний запит 
Чершпвського нащонального технолопчного ушверситету №202/08-876 вщ
06.07.2020, кошя першо!' сторшки макета препринту з пщписами автор!в та 
датою пщписання до друку).

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=l&z=:4287
http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2013_4_29
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3. Вщповщно до шформацп, розмщено! за посиланням
http://www.economy.nayka.corn.ua/?op=1&z=4287. стаття Бугай Т. В. «Методичш 
пщходи до оцшки ефективносп бюджетного процесу в Украпп» надш ита до 
редакцп електронного журналу «Ефективна економка» 08.09.2015 р. (вщповщь 
представника електронного журналу «Ефективна економка» Кучеренко Ганни 
БориЛвни вх. № 383-202/08 вщ 07.07.2020 на шформацшний запит 
Черн1г1вського нац1онального технолопчного ун1верситету № 202/08-869 в1д
03.07.2020.);

4. Вщповщно до шформацп, розмщено! за посиланням
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=l&z=1944. стаття Апарово! О. В. 
«Ф1нансов1 1нструменти державно! полкики економ1чного розвитку: 
европейський досв1д» надшшла до редакцп електронного журналу «Ефективна 
економка» 16.04.2013 р. (вщповщь представника електронного журналу 
«Ефективна економка» Кучеренко Ганни Борис1вни вх. № 383-202/08 вщ
07.07.2020 на шформацшний запит Чершпвського нащонального 
технолопчного ун1верситету № 202/08-869 вщ 03.07.2020.);

5. Отже, з викладеного стае зрозумшим, що подання макета до 
видавництва та друк препринту ЕЮ . Ружицького Ю. В. Ружицького 
«Бюджетна полкика держави: система управлшня та шструменти реал1зацп» 
вщбулися ран1ше за публ1каци статей Бугай Т. В. та Апаровог О. В. (вщповщь 
Ружицького Ю. В. вх. №380-202/08 вщ 03.07.2020 на шформацшний запит 
Чершпвського нащонального технолопчного ушверситету № 202/08-819 вщ 
19.06.2020; лист-вщповщь директора ПП «ОЛД1-ПЛЮС» Головка Олега 
Павловича № 05/07-07 вщ 07.07.2020 № на шформацшний запит Чершпвського 
нащонального технолопчного ушверситету №202/08-876 вщ 06.07.2020).

Трети публжащ я м1стить 1нформац1ю про пор1вняння: 
статт1 Шкарлета С. М. Побудова моделей структурного типу з метою 

щентифкацп вим1р1в 1нформац1йного потенщалу / С. М. Шкарлет // Проблемы i 
перспективы економти та управлшня. — 2015. -  № 3. -  С. 45-52. -  Режим 
доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ppeu_2015_3_7

та статтЕ Ладонько Л. Побудова моделей структурного типу задля 
щентифкащ! вим1р1в потенщалу стратепчних змш виробничо-економ1чних 
систем / Л. Ладонько // Економта природокористування i охорони довшлля. -  
2014. -  № 2014. — С. 128-131. — Режим доступу:
http://nbuv.gov.ua/UJRN/epod_2014_2014_34.

Пщ час перев1рки достов1рност1 1нформац1Г подано! в трет1й публжащц 
встановлено:

1. Стаття «Побудова моделей структурного типу з метою щентифкацп 
вим1р1в шформацшного потенщалу / С. М. Шкарлет И Проблемы i перспективы

http://www.economy.nayka.corn.ua/?op=1&z=4287
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=l&z=1944
http://nbuv.gov.ua/UJRN/ppeu_2015_3_7
http://nbuv.gov.ua/UJRN/epod_2014_2014_34
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економжи та управлтня. -  2015. -  № 3. -  С. 45-52» е продовження наукового 
дослщження С. М. Шкарлета, викладеного в одноослбнш монографй: 
1нформацшна економка: методи, модел1 та технолопя формування : монограф 1я 
/ С. М. Шкарлет. -  Чершпв -  Херсон : ЧНТУ МОН Укра'ши, ПП Вишемирський
B. С., 2014. -  288 с., яку рекомендовано до друку вченою радою Чершпвського 
нацюнального технолопчного ун1верситету МОН Украши (протокол № 2 в1д 24 
лютого 2014 року та шдписана до друку 24.02.2014 (пояснения С. М. Шкарлета 
вх. № 4/2020 вщ 08.06.2020, витяг з Протоколу засщання вчено'! ради 
Чершпвського нацюнального технолопчного ушверситету МОН Украши № 2 
вщ 24 лютого 2014 року, екземпляр друковано'! монографй «1нформацшна 
економ1ка: методи, модел1 та технолопя формування: монограф1я /
C. М. Шкарлет. -  Чершпв -  Херсон : ЧНТУ МОН Укра'ши, 1111 Вишемирський
B. С., 2014 .-288  с.)

2. Науковий журнал «Економка природокористування i охорони 
довкшля», в якому опублковано статтю Л. Ладонько, було затверджено до 
друку вченою радою Державно'! установи «1нститут економки
природокористування та стал ого розвитку НацюнальноТ академп наук Украши» 
29 травня 2014 р. протокол № 5 та подписано до друку 6 червня 2014 року 
(електронна верс1я наукового журналу шформацп на оф1ц1йному сайт1 редакци 
журналу (режим доступу http://ecos.kiev.ua/share/upload/ioumal 8.pdf!  вщповщь 
головного редактора наукового журналу «Економка природокористування i 
охорони довкшля» 1 Хвесика Михайла Артемовича, д.е.н., проф., акад. НААН 
Укра'ши, заслуженому д1ячу науки i технки Укра'ши на 1нформац1йний запит 
Чершпвського нацюнального технолопчного ушверситету № 202/08-900 вщ
07.07.2020, друкована верая наукового журналу «Економка
природокористування i охорони довкшля» № 2014 за 2014 р.).

Таким чином, з викладеного випливае, що однооЫбна монограф!я 
«1нформац1йна економ1ка: методи, модел1 та технолопя формування» за 
авторством С. М. Шкарлета, яка е першоджерелом стагп «Побудова моделей 
структурного типу з метою щентифкацп вимгр1в 1нформац1йного потенц1алу» 
за авторством С. М. Шкарлет, була пщписана до друку та видана рашше за 
статтю Л. Ладонько.

Четверта публжащя мютить шформащю про пор1вняння статтк
Шкарлет С. М. Формування стратепй розбудови економ1ки

1нформац1йного типу з метою забезпечення економ1чно'! безпеки держави /
C. М. Шкарлет // Економжа Украши. — 2016. -  № 3. -  С. 17-28. — Режим

1 1999-2017 рр. -  зб1рник наукових праць «Економка природокористування i охорони довкшля».
3 2018 року перереестровано у зв’язку 3i змшою формату на науковий журнал «Економка 
природокористування i сталий розвиток». Джерело шформацй'-  http://ecops.kiev.ua/pro gurnal.html.

http://ecos.kiev.ua/share/upload/ioumal_8.pdf
http://ecops.kiev.ua/pro_gurnal.html
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доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/EkUk 2016 3 3
та статтк Микитенко Ц. В., Гребенюк О. В. Формування набору стратепй 

для розробки адаптивних технолойй управлшня забезпеченням економ1чно1 
безпеки / В. В. Микитенко, О. В. Гребенюк // B Ich u k  економгчног науки Укроти.

2011. -  № 1(19). -  С. 79-87. -  Режим доступу:
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/45753/18- 
Mvkvtenko.pdf?sequence=l

У nponeci перев1рки достов1рносй шформащ'ц подано!' в четвертш 
публшащУ встановлено:

1. У стагп Шкарлета С. М. «Формування стратегш розбудови економки 
шформацшного типу з метою забезпечення економ1чно1 безпеки держави» було 
використано результата спшьного наукового дослщження, яке у 2011-2015 
роках проводилося шд кер1вництвом д.е.н., проф. В. В. Микитенко та д.е.н., 
проф. С. М. Шкарлета: науково-дослщна робота на тему «Формування, 
нарощення та ращональне використання стратейчного потенщалу економки 
Укра'ши» № державно!' реестрацп 0111U009268, яка виконувалася на баз1 
М1жнародного науково-техн1чного ушверситету iMeHi академ1ка Юр1я Бугая 
(пояснения д.е.н., проф. С. М. Шкарлета вх. №5/2020 вщ 12.06.2020, вщповщь 
д.е.н., проф. Микитенко В. В. вх. № 382-202/08 Bifl 07.07.2020 на шформацшний 
запит Чершйвського нащонального технолопчного университету № 202/08-819 
вщ 19.06.2020, вщпов1дь ректора ЗВО «М1жнародного науково-техн1чного 
ун1верситету iMeHi академ1ка Юр1я Бугая», д.е.н., доцента Худолей В. Ю. вх. 
№389-202/08 вщ 10.07.2020 на шформацшний запит Чершйвського 
нащонального технолойчного ушверситету № 202/08-819 вщ 19.06.2020).

2. Спшьний доробок використовувався вйма сп1вавторами у cboix 
подалыних досл1дженнях та наукових працях, що дозволено чинним 
законодавством УкраТни: ст. 13 Закону Укра'ши «Про авторське право та 
сум1жш права». Доктор економ1чних наук, професор В. В. Микитенко 
пщтвердила виконання спшьного наукового дослщження та засвщчила, що 
немае жодних претензш до доктора економ1чних наук, професора 
С. М. Шкарлета щодо використання ним результайв спшьного наукового 
доробку (вщповщь д.е.н., проф. Микитенко В. В. вх. № 382-202/08 вщ
07.07.2020 на шформацшний запит Чершйвського нащонального 
технолойчного ушверситету № 202/08-819 вщ 19.06.2020).

П ’ята публжащ я мютить шформащю про пор!вняння статт1:
- Шкарлет С. М. Технолойя управлшня процесами формування та 

впровадження системно-ушверсальних детермшант розбудови економ1ки 
шформацшного типу / С. М. Шкарлет // Економта Укра'ши. -  2015. -  № 7. -  С. 
29-40.

http://nbuv.gov.ua/UJRN/EkUk_2016_3_3
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та публшацп : Шаргородсъка В. А., Полщ ук Ю. А., науковий кер1вник 
Степова С. В. (Вшницький торговельно-економ1чний шститут КНТЕУ) «Роль

ft
шформацп в сучаснш економщ». -  Режим доступу: 
http://www.msnauka.com/ll EISN 201 l/Informatica/4 84863.doc.htm

У npoueci перев1рки достов!рноси шформацп, подано'! в п’ятш публшацп 
встановлено:

1. На сайт1 http://www.msnauka.com/ представлено тшьки текст публшацп 
«Роль шформацп в сучасн1й економщ» за авторством Шаргородсько! В. А., 
Пол1щук Ю. А., виконано! пщ науковим кер1вництвом Степово! С. В. 
(В1нницький торговельно-економ1чний 1нститут КНТЕУ) i3 зазначенням назви 
конференцп'/секцп та автор1в без зазначення дата подання ще! роботи до 
публшацп та дата публшацп зб1рника тез. На сайт1 http://www.msnauka.com/ 
вщсупп електронн1 зб!рники тез конференц1й, титульш стор1нки зб1рниюв 
конференцш, зм1ст, шформащя щодо дат подання публшацп до оргашзатсщв 
конференцп та п!дписання зб1рниюв до друку. Наявн1сть цифри 2011 у 
посиланш http://www.msnauka.com/ll EISN 2011/Informatica/4 84863.doc.htm 
не е п1дставою визначати дату публшацп Шаргородсько! В. А., Полщук Ю. А. 
як 2011 piK. Для встановлення дата подання публжащя «Роль 1нформац11 в 
сучасн1й економ1щ» за авторством ШаргородськоУ В. А., Полщук Ю. А. для 
участ1 в конференцп, п1дписання зб1рник1в тез до друку було подано на адресу 
редакцп info@msnauka.com шформацшний запит. Станом на 14.07.2020 р. 
вщповщ на шформацшний запит не отримано.

2. Речения та частини речень, яю в п’ятш публкащ 1 видшеш як таю, що
збшаються, -  це переважно загальновживаш словосполучення (наприклад, 
«...багато дослщник1в прид1ляють увагу poai 1нформацп у розвитку 
економ1ки...») або загальновизнаш факта (наприклад, « ...у  сучасному с в т  
важливу роль у суспшьно-полтичному житт! вщ1грае 1нформац1я...»). Зм1ст 
таблиц! 2 3i CTarri Шкарлета С. М. збтаеться з текстом публжацп 
Шаргородсько1 В. А., Пол1щук Ю. А. При цьому Шкарлет С. М. у свош стагп 
зазначае, що шформащя, подана у виппвд таблиц! 2, «узагальнена за даними, 
наведеними й обгрунтованими у [4; 5; 6; 7; 8]». Публшащя
Шаргородсько'! В. А., Полщук Ю. А. м1стить цю саму шформащю, подану у 
вигляд! списку, посилаючись лише в четвертому пункт! на джерело шформащ! 
шд номером 3 списку використано! л!тератури, а саме Чубукова О. Формування 
нащонального шформацшного ринку // Ыформацшний б1знес. -  2010. -  № 1. -  
С. 89-90. Це джерело також зазначено i у стагп Шкарлета С. М. у списку 
використано! лкератури пщ номером 7 та наявне в посиланнях пщ таблицею 2, 
KpiM чотирьох !нших джерел. Це свщчить, що Шаргородська В. А., 
Полщук Ю. А. та Шкарлет С. М. використали те саме першоджерело та

http://www.msnauka.com/ll_EISN_201_l/Informatica/4_84863.doc.htm
http://www.msnauka.com/
http://www.msnauka.com/
http://www.msnauka.com/ll_EISN_2011/Informatica/4_84863.doc.htm
mailto:info@msnauka.com
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зазначили про це у сво!х публкащях.
3. Шкарлет С. М. також засвщчив, що в цш стати були використаш 

напрацювання сильного наукового дослщження колективу автор1в, а саме 
науково-дослщна робота на тему «Формування, нарощення та ращональне 
використання стратепчного потенщалу економки УкраУни» № державно! 
реестращ! 0111U009268, яка виконувалася на 6a3i М1жнародного науково- 
техшчного ушверситету iMeHi академка Юр1я Бугая, у перюд 2011-2015 роках 
пщ кер1вництвом доктора економ1чних наук, професора Микитенко В. В. та 
доктора економ1чних наук, професора Шкарлета С. М. (пояснения д.е.н., проф. 
С. М. Шкарлета вх. №8/2020 вщ 18.06.2020, вщповщь д.е.н., проф. 
Микитенко В. В. вх. № 382-202/08 вщ 07.07.2020 на шформацшний запит 
Чершпвського нащонального технолопчного ун1верситету №202/08-819 вщ
19.06.2020, в1дпов1дь ректора ЗВО «М1жнародного науково-техн1чного 
ун1верситету iMeHi академка lOpia Бугая», д.е.н., доцента Худолей В. Ю. вх. 
№389-202/08 вщ 10.07.2020 на шформацшний запит Чершпвського 
нащонального технолопчного ушверситету № 202/08-819 вщ 19.06.2020).

висновки
Проведена перев1рка шформащц представлено!' в п’яти публ1кац1ях, що 

п1дписан1 1м’ям Василя Садового, розмщених на сайт1 http://false- 
science.ucoz.ua/, дозволяе зробити висновки:

l .B  aHani3i, наведеному в публкащях, що п!дписан1 1м’ям Василя 
Садового, npoiraopoBaHO, ceiflOMo чи несвщомо, HayKoei здобутки 
Шкарлета С. М. бшьш раннього nepiofly, анал1з яких спростовуе 1нформац1ю 
щодо наявносп текстових запозичень без належних посилань у публкащях за 
авторством Шкарлета С. М.:

-Побудова моделей структурного типу з метою щентифкацп BHMipiB 
шформацшного потенц1алу/ С. М. Шкарлет // Проблемы i перспективы 
економжи тауправлтня. -  2015. -  № 3. -  С. 45-52.

- Формування стратепй розбудови економки 1нформац1йного типу з метою 
забезпечення економ1чно! безпеки держави/ С. М. Шкарлет // Економжа 
Украти. -  2016. -  № 3. -  С. 17-28. -  Режим
доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/EkUk 2016 3 3

-Технолопя управлшня процесами формування та впровадження 
системно-ушверсальних детермшант розбудови економки шформацшного 
типу // Економжа Украти. -  2015. -  № 7. -  С. 29-40.

та у колективнш монографп за редакщею Шкарлета С. М.
-Шкарлет С. М. Фiнaнcoвi шструменти державно! полпики економ1чного 

розвитку в Украип : монограф1я / С. М. Шкарлет, В. Г. Маргасова, О. М. Коркоц, 
Ю. В. Ружицький. -  Чершпв : ЧИТУ, 2018. -  202 с.

http://false-science.ucoz.ua/
http://false-science.ucoz.ua/
http://nbuv.gov.ua/UJRN/EkUk_2016_3_3


2. До автор1в колективно'! монографп Шкарлета С. М , Маргасово'! В. Г., 
Коркоца О. М., Ружицького Ю. В. не надходило жодних запипв i3 проханням 
пояснити та прокоментувати шбито наявшсть у монографп текстових 
запозичень без належних посилань.

3. Комклею було надюлано шформацшний запит №202/08- И вщ
13.07.2020 р. до адмшютратора сайта «Помилки та фальсифшацп в наукових 
досл1дженнях» з проханням надати шформащю про джерело отримання 
наведених на pecypcie факт1в, про квал1фкацпо oci6, яю проводили пор1вняння, 
а також шип докази, яю можуть п1дтвердити правдивють викладених 
звинувачень. KpiM цього, KoMiciero запитувалися даш i про Василя Садового, з 
яким члени KOMicii хот1ли провести особисту зустр1ч та отримати його 
персональш пояснения. Ком1с1я оч1куе вщповда на сво! запити.

У зв’язку з викладеним, Ком1с1я констатуе, що шформащя, викладена в 
п’яти публкащях, що п!дписан1 1м’ям Василя Садового, це недостов1рш факта 
i3 метою поставити пщ сумн1в науков1 досягнення та наукове звания 
Шкарлета С. М. Даш публшацп е вщкритою ман1пуляц1ею та посягають на 
право штелектуально!' власност! Шкарлета С. М., здатн1 завдати шкоди чест1 чи 
репутагщ творця об’екта права штелектуально'! власност1 (ст. 423 Цившьного 
кодексу Укршни ) та чест1 й пдност! (ст. 68 Конституцп Укра'ши).

Т.в.о. Голови KoMicii', 
начальник юридичного в!дцшу

ВЕРШНЯК
Олекс1й
Григорович

Члени KOMicii:
директор HHI електронних та 
шформацшних технолопй

директор HHI права i сощальних 
технолопй

ОСТАПЕНКО
Людмила Анатолпвна

директор HHI мехашчно! 1нженери, 
технолопй та транспорту



директор HHI менеджменту, харчових 
технолопй та торпвл1

директор HHI 6i3Hecy,
природокористування i туризму

директор науково'1 б1бл1отеки

ТКАЛЕНКО
\я Валерйвна

ЗАБАШТАНСЬКИИ
Максим Миколайович

МОРОЗ

Наталк BiicropiBHa

начальник навчального вщдшу

начальник вщцту НДЧ

голова Наукового товариства 
астпранпв, докторанттв та 
вчених

голова студентсько! ради

БАЗИЛЕВИЧ
Людмила
Володимир1вна

СИЗОНЕНКО
Олена Володимир1вна 
ПОПЕЛО
Ольга Володимир1вна

ДУНАЙ
Микола 1ванович
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Джерела шформащ!, використаш як доказова база:

2. Публкацн, що пщписаш 1м’ям Василя Садового та розмщ еш  за 
посиланням:

- http://false-
science.ucoz.ua/news/novii kandidat па posadu ministrla osviti vid ze komandi 
vidznachivsia tekstovimi zapozichenniami/2020-06-03-85 (роздрукована станом 
на 04.06.2020)

- http://false-
science.ucoz.ua/news/monografiia sergija shkarleta bulo tvoe stalo moe/2020-06- 
04-86 (роздрукована станом на 05.06.2020)

- http://false-
science.ucoz.ua/news/naukova stattia sergija shkarleta tiap liap i gotovo/2020- 
06-04-87 (роздрукована станом на 05.06.2020)

- http://false-
science.ucoz.ua/news/tak ce znovu ia vash shkarlet zabezpechuiu vas bezpekoiu/ 
2020-06-07-88 (роздрукована станом на 08.06.2020)

- http://false-
science.ucoz.ua/news/serial shkarlet p iata serija ekonomika informaciinogo tipu/ 
2020-06-14-89 (роздрукована станом на 15.06.2020)

3. Шкарлет С. М. Фшансов1 шструменти державно!' полкики 
економ1чного розвитку в Украпп : монограф1я / С. М. Шкарлет, 
В. Г. Маргасова, О. М. Коркоц, Ю. В. Ружицький. -  Чершпв : ЧНТУ, 2018. -  
202 с. (друкований екземпляр)

4. Бугай Т. В. Методичш тдходи до оцшки ефективност1 бюджетного 
процесу в УкраУш / / Ефективна економжа. -2015 . -  № 9. -  Режим доступу: 
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=l&z=4287. (роздруковано з сайта 
журналу станом на 04.06.2020)

5. Апарова О. В. Фшансов1 шструменти державно! пол1тики економ1чного 
розвитку: европейський досвщ // Ефективна економжа. -  2013. -  № 4. -  Режим 
доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2013_4_29. (роздруковано з сайта 
журналу станом на 05.06.2020)

6. Шкарлет С. М. Побудова моделей структурного типу з метою
щентифкацн BHMipie шформацшного потенщалу // Проблемы i перспективы 
економжи та управлтня. — 2015. -  № 3. -  С. 45-52. — Режим
доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ppeu_2015_3_7. (роздруковано з сайта з 
бiблioтeки iM. Вернадського станом на 05.06.2020)
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