
Рішення Комітету з питань етики  

про подовження терміну розгляду скарги на порушення 

 академічної доброчесності  у дисертаційній роботі  

Стасюк Олесі Олександрівни 

від 17 лютого 2023 року №2(15) 

 

До Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти  (далі – 

Національне агентство) 1 листопада 2022 року (лист № КО-111-22-АД) надійшла 

колективна скарга в електронній формі від заступника директора Інституту 

історії України НАН України Г. Боряка, завідувачки відділу Інституту історії 

України НАН України Л. Якубової, старшого наукового співробітника  Інституту 

історії України НАН України Г. Єфіменка, провідного наукового співробітника   

Інституту історії України НАН України О. Юркової, щодо виявлення в 

захищеній 24 грудня 2021 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 27.053.01 

дисертації Стасюк О.О. «Інститут уповноважених у здійсненні Голодомору-

геноциду 1932–1933 років в УСРР», поданої на здобуття наукового ступеню 

доктора історичних наук, фактів академічного плагіату, фабрикації та 

фальсифікації (далі – скарга).  

Комітет з питань етики своїм рішенням №10 від 15 листопада 2023 року 

прийняв скаргу до розгляду. 

9 лютого 2023 року на ім’я доповідача за скаргою А. Артюхова надійшла 

службова записка (№2/СЗ-23) від керівника відділу супроводу разових рад та 

аналітики секретаріату Національного агентства Л. Шипілова щодо необхідності 

продовження строку розгляду скарги з метою проведення додаткової перевірки 

обставин та матеріалів справи за скаргою. 

Вивчивши подану у службовій записці інформацію, керуючись п. 11 

Порядку розгляду скарг/повідомлень щодо фактів академічного плагіату, 

фабрикації, фальсифікації, затвердженим на засіданні Національного агентства 

21 червня 2022 року (далі – Порядок), доповідач за скаргою А. Артюхов 

звернувся до Комітету з питань етики з мотивованим зверненням про 

продовження строку розгляду скарги на термін, визначений Порядком. 

 

 



 

На підставі наведеного та керуючись пунктами  11-12 Порядку, Комітет з 

етики ухвалив: 

1. Продовжити строк розгляду скарги Г. Боряка Л. Якубової, Г. Єфіменка,  

О. Юркової щодо виявлення в захищеній 24 грудня 2021 р. на засіданні 

спеціалізованої вченої ради Д 27.053.01 дисертації Стасюк О.О. «Інститут 

уповноважених у здійсненні Голодомору-геноциду 1932–1933 років в УСРР», 

поданої на здобуття наукового ступеню доктора історичних наук, фактів 

академічного плагіату, фабрикації та фальсифікації до 15 березня 2023 року. 

 

Голова Комітету з питань етики                                                      Артем АРТЮХОВ 

 

 


