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На рубежі між ХХ та ХХІ століттями відбулося колосальне досягнення –
люди отримали доступ до вільної інформації і знань. Цей прорив з історичної
точки зору – це колосальний прогрес і тому слід розглядати дане явище
комплексно. З одного боку, інформація стала доступною, швидкоонолюваною, а
з іншого – вона не піддається верифікації та фальсифікації, що призводить до
втрати її цінності, достовірності, істинності. В наслідок неконтрольованого
використання відкритих джерел – призводить до масового явища плагіату в
академічний спільності. Це у свою чергу стало причиною падіння академічної
культури, зокрема культури роботи з першоджерелами, що зумовлює деградацію
науки в цілому. Реакцією на цей запит стало введення в законодавче поле терміну
«академічна доброчесність». Академічну доброчесність слід розглядати з різних
точок зору: етичної – осуд авторів, які використовують авторські доробки
матеріали не здійснивши посилання на першоджерело; юридичної – персональна
відповідальність (передбачена згідно законів України «Про освіту», «Про
авторське право та суміжні права») з відповідними наслідками; педагогічний –
навчити сучасне покоління у нинішніх умовах володіти навичками роботи з
першоджерелами. Тому при підготовці студентів ВНЗ слід звернути увагу на
формування відповідних компетентностей.
Зараз курсова робота – це одна з форм самостійної роботи студента, що є
обов’язковою академічною вимогою, але вона втратила свою ефективність.
Оскільки в останні десятиліття студенти почали неякісно опрацьовувати
літературні джерела, в результаті виникли проблеми при написанні роботи, а
саме: запозичення чужих авторських інтелектуальних надбань і їх привласнення.
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Проблему з плагіатом можна вирішити за допомогою спеціалізованих
програмних продуктів. Частково це може вирішить проблему, але подібного
роду засоби мають один із найбільших негативних аспектів – це ліцензія на
програмне користування, що потребує певних фінансових витрат. Починаючи з
перших курсів студентам необхідно розвивати академічні навички письма.
Формувати академічну культуру у студентів можна за допомогою
використання інструменту Wikipedia. Wikipedia – загальнодоступна вільна
багатомовна онлайн-енциклопедія [1], в якій існує можливість інтернеткористувачу створити статтю для інших споживачів і також мати доступ до
знань, які він бажає отримати. Система дотримується певних принципів:
доступності та енциклопедичності – доступ до знань має право кожен
користувач; вільності знань – кожен хто бажає має право на створення статті;
нейтральності – знання не повинні бути об’єктивними; копірайтингу – авторські
статті захищені від посягань; оціночності – редакція оцінює новостворену статтю
за певними критеріями. Cтатті у Wikipedia дають можливість науково формувати
компетентність роботи з джерелами (див. табл 1).
Таблиця 1
Методологія роботи з джерелами і посиланнями у Wikipedia
Робота з джерелами і посиланнями
Якщо в кінці речення в тексті необхідно
послатися на використане джерело, то необхідно
обрати

на

панелі

інструментів

інструмент

“джерело”. Вікіпедія дає можливість додавати
джерела: автоматично, вручну та повторно
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Коментар до роботи з
джерелами і посиланнями

Вставка джерела «вручну». У контекстному вікні
(додати джерело) необхідно обрати тип джерела
(веб-сайт, книга чи новина). Якщо джерело вебсайт

чи

книга,

то

необхідно

заповнити

відповідну форму (заповнити: для веб-ресурсу
URL-адресу; для книги відомості про авторів)
Новини

заповнюються

аналогічно

як

веб-

ресурси
Вставка джерела «автоматично» Для цього типу
заповнення необхідно мати URL, DOI, ISBN,
PMC/PMID, QID, назву або цитату.
Вставка «повторне використання, якщо вже
існує база створених джерел (веб-ресурс чи
книга)

Також

можна

використовувати

інструмент

«посилання». За допомогою якого здійснювати
посилання як на джерела Wikipedia та на вебресурси
Веб-ресурс Wikipedia має право видаляти статті якщо: порушено авторські
права співпадіння текстів, робота оформлення без посилань, створена стаття
немає значення для Wikipedia.
Отже, використовуючи веб-ресурс Wikipedia у студента формуються
компетенції: академічного письма (створення, переклад та редагування статті) та
робота з академічними джерелами. Таким чином студенти будуть збільшувати
кількість якісних україномовних статей у Wikipedia і вони будуть розуміти
явище плагіату.
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Платежеспособность

является

одним

из

важнейших

показателей,

характеризующих финансовое состояние предприятия и его экономическую
устойчивость.
Одной из проблем, возникающих при рассмотрении дел о банкротстве,
является определение финансового состояния должника, которое определяется
на основе информации о степени его платежеспособности и имущественном
положении, получаемой из результатов финансового анализа по методике,
утверждённой постановлением Совета Министров РБ от 12.12.2011 г. № 1672 и
Инструкцией о порядке расчёта коэффициентов платежеспособности и
проведения анализа финансового состояния и платежеспособности субъектов
хозяйствования,

утвержденной

Постановлением

Министерства

финансов

Республики Беларусь и Министерством экономики Республики Беларусь от
27.12.2011 г. № 140/206. В качестве источника информации для анализа
платежеспособности
приложениями

к

предприятия
нему,

выступает

заполненные

в

бухгалтерский

соответствии

с

баланс

с

требованиями

законодательства. На основе этой информации экономическими судами
принимаются решения о возбуждении дела о банкротстве, а впоследствии
выбирается одно из двух направлений действий – санация организации или её
ликвидация. Проблема заключается в том, процедура санации по результатам
89

