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Академічний плагіат - 

«оприлюднення (частково або 

повністю) наукових (творчих) 

результатів, отриманих іншими 

особами, як результатів власного 

дослідження (творчості), та/або 

відтворення опублікованих текстів 

(оприлюднених творів мистецтва) 

інших авторів без зазначення 

авторства».

Плагіат має місце, коли певна особа: 

використовує слова, ідеї чи результати 
праці

що належать іншому визначеному 
джерелу чи людині 

без вказування посилання на джерело, з 
якого її було запозичено

у ситуації, в якій правомірно очікується 
вказування оригінального авторства

з метою отримати певну користь, пошану, 
вигоду, яка не обов’язково має бути 
грошовою
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Академічний плагіат - використання без 

надання обґрунтованого та належного 

цитування або визнання автором чи джерелом 

оригінальної роботи іншої людини незалежно 

від того, чи є ця робота кодом, формулою, 

ідеєю, мовою, дослідженням, стратегією, 

текстом тощо

Академічний плагіат - використання чужої 

роботи, слів або ідей без посилань

Академічний плагіат - подання як власної праці 

незалежно від наявності наміру обманювати, 

роботи, яка частково чи цілком запозичена з 

чужої праці без належного посилання
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подання як власних робіт 
(дисертацій, монографій, 
навчальних посібників, 
статей, тез, звітів, 
контрольних, 
розрахункових, курсових, 
дипломних та 
магістерських робіт, есеїв, 
рефератів тощо), 
виконаних на замовлення 
іншими особами, у тому 
числі робіт, стосовно яких 
справжні автори надали 
згоду на таке використання

перефразування тексту 
джерела у формі, що є 
близькою до оригінального 
тексту, або наведення 
узагальнення ідей, 
інтерпретацій чи висновків 
з певного джерела без 
посилання на це джерело

використання інформації 
(факти, ідеї, формули, 
числові значення тощо) з 
джерела без посилання 
на це джерело

дослівне запозичення 
текстових фрагментів без 
оформлення їх як цитат з 
посиланням на джерело (в 
окремих випадках 
некоректним вважають 
навіть використання одного 
слова без посилання на 
джерело, якщо це слово 
використовують в 
унікальному значенні, 
наданому цим джерелом)

Різновиди академічного плагіату:
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ПЛАГІАТ 

стаття 50 закону України 

«Про авторське право і суміжні права»

оприлюднення (опублікування) 
повністю або частково чужого твору 
під іменем особи, яка не є автором 

цього твору

некоректне використання як 

результатів власної наукової або 

творчої діяльності чужих ідей, текстів 

тощо, які не є творами у розумінні 

зазначеного закону

фольклор, офіційні документи органів 

державної влади, офіційна символіка, 

деякі види повідомлень ЗМІ й т.ін. 

(стаття 10 закону України 

«Про авторське право і суміжні права»)

порушення етичних норм 
академічної спільноти

відсутність належних посилань

«……..»
[     ]
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Ознака Академічний плагіат Порушення авторського права

Суб’єкти, чиї інтереси 
потерпають

Потенційно численні дослідники: порушується 
право на одержання достовірної інформації

Власник авторських прав: він втрачає 
частину потенційного доходу

Природа явища Переважно етична: інтелектуальна нечесність Переважно правова: правопорушення

Виключення, на які не 
поширюється порушення

Загальновідомі факти
Загальновідомі факти, тексти нормативно-
правових актів, фольклор тощо

Об’єкт, у зв’язку з яким 
можливе порушення

Як ідеї, так і форми їх вираження
Тільки конкретні форми вираження певної 
ідеї 

Інтерпретація урізних 
суспільствах

Розуміння як сутності й форм академічного 
плагіату, так і доречних санкцій за його 
вчинення різниться у різних країнах, 
суспільствах, традиціях

Загальна рамка задана Бернською 
конвенцією та іншими міжнародними 
договорами

Дозвіл автора 
(правовласника)

Плагіат є порушенням етичних норм навіть за 
наявності дозволу автора. наприклад: 
дисертація Олега Орлова містила текстові 
запозичення з робіт його брата

Правовласник може надати вам дозвіл 
використовувати об’єкт авторського права, 
унаслідок чого ваша дія перестає бути 
порушенням

Хто визначає санкції
Академічні установи, наукові, науково-
педагогічні працівники, суд

Суд 



8
доц., к.т.н. Тюря Ю.І.

Джерела академічного плагіату 

тексти

рисунки

фрагменти музичних творів

математичні вирази 

програмні коди 

опубліковані і неопубліковані книжки

статті

брошури

патенти

тези

рукописи

роздаткові матеріали для студентів

роботи студентів 
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Правило, на яке 
потрібно 

орієнтуватися:

Коли читач читає Ваш 
текст, він має легко 

бачити з нього: 

які частини цього тексту Ви 
написали самостійно

які частини тексту Ви 
дослівно запозичили з 

іншого джерела 

які частини тексту Ви 
написали Вашими власними 

словами, але на основі 
думок з іншого джерела
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• Дослівна цитата 
джерела у «лапках» із 
посиланням на 
джерело

 

• змінити у тексті 
джерела кілька слів на 
синоніми, навести 
посилання, текст 
подати без «лапок»

 

• Суттєво 
перефразувати текст, 
фактично переписати 
його своїми словами, 
навести посилання



ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!
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