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Академічній доброчесності в сучасному дискурсі на цю

проблематику протиставляється категорія академічної нечесності

(academic misconduct, dishonesty), основні прояви якої знаходимо у

таких видах діяльності:

- фабрикація даних (fabrication) – передбачає штучне створення

вигаданих даних чи фактів на підтримку положень, які пропонуються

автором у науковій праці;

- фальсифікація даних (falsification) – полягає у свідомій зміні чи

модифікації вже наявних даних для підтвердження тих чи інших наукових

висновків дослідника;

- академічний саботаж (sabotage) – вчинення дослідником таких

дій, які дають йому можливість отримати нелегітимну академічну вигоду,

чи зменшити таку для інших членів академічної групи чи спільноти

(наприклад, шляхом затягування процесу рецензування роботи автора для

використання результатів у власних цілях, знищення певних даних

відносно інших дослідників-конкурентів);



- професорська нечесність (professorial misconduct) –

зловживання окремими представниками професорсько-

викладацького складу своїми службовими обов’язками з метою

примусу і тиску на колег чи студентів (Siaputra & Santosa 2016);

- хабарництво в академічній сфері (bribery) – незаконне

вимагання від певної особи матеріальних чи грошових цінностей

в обмін на академічну вигоду (наприклад, хабар за іспит чи

письмову роботу);

- академічне шахрайство (cheating) – така поведінка студентів,

коли в ході виконання навчальних завдань вони використовують в

корисливих цілях недозволені матеріали, інформацію чи інші

допоміжні засоби (Pavela 1978); найпоширенішою формою

академічного шахрайства є списування, зокрема за

посередництвом шпаргалок, через заглядання у роботу сусіда під

час іспиту, колективну співпрацю між студентами заради

отримання спільної для всіх вигоди, вчинення дій, направлених на

попереднє та незаконне ознайомлення зі змістом екзаменаційних

білетів тощо (Klein et al. 2007);



Плагіат (plagiarism)
академічна поведінка, яка характеризується такими

п’ятьма кумулятивними ознаками (Fishman 2009, с. 5):

“коли певна особа (1) використовує слова, ідеї чи

результати праці, (2) що належать іншому визначеному

джерелу чи людині (3) без вказування посилання на

джерело, з якого вона була запозичена (4) у ситуації, в

якій правомірно очікується вказування авторства

оригіналу (5) з метою отримати певну користь, пошану,

вигоду, які не обов’язково мають бути грошового

характеру.



Визначення плагіату за 

Робертом А. Гаррісом:

цитування як 
усне, так і 

письмове без 
посилання на 

джерело чи 
промовця 

присвоєння 
результатів 

чужої роботи та 
видавання їх 
як власних

нехтування 
правилами 

цитування та 
стилями 

бібліографічного 
опису

видавання 
чужих ідей як 
своїх власних



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 [ст. 42 Закону

України про освіту]



 самоплагіат - оприлюднення (частково або повністю) власних 
раніше опублікованих наукових результатів як нових наукових 
результатів;

 фабрикація - вигадування даних чи фактів, що використовуються в 
освітньому процесі або наукових дослідженнях;

 фальсифікація - свідома зміна чи модифікація вже наявних даних, 
що стосуються освітнього процесу чи наукових досліджень;

 списування - виконання письмових робіт із залученням зовнішніх 
джерел інформації, крім дозволених для використання, зокрема 
під час оцінювання результатів навчання;

 обман - надання завідомо неправдивої інформації щодо власної 
освітньої (наукової, творчої) діяльності чи організації освітнього 
процесу; формами обману є, зокрема, академічний плагіат, 
самоплагіат, фабрикація, фальсифікація та списування;

 хабарництво - надання (отримання) учасником освітнього 
процесу чи пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна, 
послуг, пільг чи будь-яких інших благ матеріального або 
нематеріального характеру з метою отримання неправомірної 
переваги в освітньому процесі;

 необ’єктивне оцінювання - свідоме завищення або заниження 
оцінки результатів навчання здобувачів освіти.

Закон України про освіту (стаття  42)



Розподіл на навмисний та ненавмисний 

плагіат за Баррі Гілмором

Навмисний Ненавмисний
Списування одне в одного Копіювання речення чи двох

Копіювання цілого есе Надто тісна співпраця зі

співавтором

Завантаження цілої роботи

з Інтернету

Погані вміння

перефразування

Компіляція тексту з різних

джерел

Брати матеріал дослівно з

підручника, щоб відповісти на

запитання домашнього

завдання

Заміна слів у реченні Включення джерел у список

бібліографії, але без

цитування їх у тексті роботи.



Різновиди: 

 підсвідомий — характеризується природними і логічними
висновками в результаті дослідження безлічі раніше
виданих робіт;

 випадковий — самостійне визначення певних висновків в 
результаті своєї діяльності, до яких також можуть прийти в 
той же або зовсім інший час абсолютно не пов’язані один 
з одним люди; 

 тиражований — посилання інформації не на 
першоджерело, а на більш популярний і найчастіше
використовуваний матеріал, який першоджерелом зовсім
може і не бути;

 завуальований — навмисне або ненавмисне
використання авторства без відповідних на нього
посилань.

Ненавмисний плагіат
заснований на випадковому наслідуванні або збігу ідеї чи

відкриття, уникнути якого практично неможливо, оскільки

кожен новий винахід з’являється за допомогою

використання попереднього досвіду



Навмисний плагіат

• Дублювання досліджень ― офіційно не підтверджена домовленість 

між щонайменше двома особами, наслідком якої є виконання 

однакових, або майже однакових робіт. 

• Фальсифікація ― фрагменти роботи, наприклад, статистичні

показники, були вигадані або невірно вказані як результат власної

роботи. 

• Реплікація (самоплагіат) ― коли особа подає майже однакову

роботу декілька разів для підняття власного академічного рейтингу. 

• Рерайт ― це «переказ» чужого тексту своїми словами з точним

збереженням сенсу оригіналу. 

• Точне копіювання без змін (Copy & Paste) та без належного

бібліографічного оформлення запозичених фрагментів;

• Парафраза ― переказ своїми словами тексту іншого автора, суть 

якого полягає в заміні слів та знаків; 

• Компіляція ― процес написання твору, наукової праці на підставі

чужих матеріалів без самостійного дослідження та опрацювання

джерел. 



Самоплагіат (англ. selfplagiarism)

– повторна публікація автором значних за обсягом та 

ідентичних за формою і змістом своїх же наукових

текстів без зазначення факту їх попередньої або

одночасної публікації. 

Самоплагіат може бути реалізований як у формі

повторної публікації однієї і тієї ж статті із незначними

змінами у назві і змісті («подвійна» або «багаторазова

публікація»), так і у вигляді статті, що містить значні за 

обсягом фрагменти раніше опублікованих наукових

робіт без зазначення посилань на останні («нарізка»). 

Зправової точки зору самоплагіат є актом обману, а 

не злочину щодо інтелектуальної власності.



У Західному світі  існує “A Top 10 List” (Перелік 10 

головних видів). 

Ці типи порушень сформульовані на основі звіту 
відомої програми “Turnitin”

 Перелік інтелектуальних крадіжок відкриває CLON — дослівне копіювання 
чужої роботи. 

 Наступним типом плагіату є CTRL-C, де у письмовому фрагменті 
міститься значна частка тексту з одного джерела без жодних змін. 

 За ним йде FIND-REPLACE, що передбачає заміну ключових слів та фраз, 
але основний зміст джерела залишається незмінним. 

 REMIX, представляє собою парафрази інших джерел, упорядкованих 
таким чином, щоб їх зміст виглядав цільним, “безшовним”. 

 RECYCLE передбачає значні запозичення з попередніх робіт самого 
автора без цитування, тобто “самоплагіат”. 

 HYBRID характерно досконале комбінування в одній роботі цитованих 
праць та скопійованих уривків без посилань. 

 Плагіат під назвою MASHUP являє собою сполучення запозичених 
матеріалів з декількох джерел без відповідного цитування. 

 Останнє з перелічених порушень — “404 ERROR” — це письмові 
фрагменти з посиланнями на неіснуючу або неточну інформацію 

Взято з джерела «Правові аспекти академічної чесності та боротьби із плагіатом» Б. Буяк



Професійний – присвоєння

інтелектуальних, творчих, професійних

здобутків інших у професійних цілях

(підвищення авторитету, заробітку, 

отримання нагороди, визнання, тощо).

Освітньо-науковий – присвоєння чужої

інтелектуальної власності виключно у 

процесі здобуття наукового ступеню

або освітньої кваліфікації.



 Підтасовування даних. Намагання досягти відповідності поставленій
апріорній меті, висновкам попереднього теоретичного аналізу або
результатам раніше опублікованих досліджень створює для обізнаного
фахівця спокусу вибіркової фіксації отриманих експериментальних
даних. Зрозуміло, що при додержанні чистоти експерименту
досвідчений науковець може просто аналітично виключати невірні дані,
які генеруються певними випадковими процесами, або обмеженнями
експерименту. В цій ситуації гарантією об’єктивності може слугувати
лише дотримання етичних норм проведення наукового експерименту.

 Дослідження у межах однієї наукової групи. При проведенні 
експериментальних наукових досліджень навіть у межах однієї 
наукової групи можуть виникати проблеми авторства ідей, відкриттів, 
часових пріоритетів їх фіксації. Крім того, важливим є врахування долі 
участі кожного у розв’язанні певної наукової проблеми. Ці проблеми 
можуть загостритися в ході публікації результатів досліджень, при 
включенні до списку авторів тих чи інших осіб. Зауважимо, що 
об’єктивно в ході певних дискусій, обговорення результатів дослідження 
нові наукові гіпотези можуть бути створені одночасно кількома 
авторами.

 Запозичення результатів інших наукових груп. Цей аспект є особливо 
актуальним для науковців пострадянського простору, які працювали у 
ізольованому науковому співтоваристві і не завжди були обізнаними із 
результатами закордонних колег. Досі чимала частина вітчизняних 
дослідників не здійснюють постійного моніторингу за новими 
науковими публікаціями, не беруть участі у міжнародних наукових 
конференціях, прямих контактах із закордонними фахівцями, не 
мають доступу до провідних ресурсів, таких як Elsevier, Thompson 
Reuters, Wiley і т.д. Це породжує часом прагнення представити іноземні 
результати, як свої власні, цілу низку псевдонаукових
експериментальних відкриттів, їх невиправдане патентування. 



доктор Кен К. Вонг виділяє 5 

видів плагіату
неправильне цитування у тексті та оформленя бібліографії (невірний рік видання та помилки у 
прізвищі автора)

неповні цитування та бібліографічний опис (якщо думку висловило кілька авторів)

брак бібліографічних посилань (забуває поставити посилання після цитування у тексті)

мозаїчний плагіат (багато цитуєте різних авторів, дотримуючись усіх правил, проте даєте 
дуже мало власних пояснень)

самоплагіат (використовуєте свої тексти з попередніх робіт)



Профілактика плагіату



1. Академічна чесність і етична поведінка при дослідженнях;

2. Рівність, справедливість та відсутність дискримінації;

3. Підзвітність, прозорість і незалежність;

4. Критичний аналіз та повага до аргументованих думок;

5. Відповідальність за використання активів, ресурсів і 

навколишнього середовища;

6. Вільне та відкрите поширення знань та інформації;

7. Солідарність за чесне поводження з міжнародними партнерами;

У грудні 2012 року Міжнародною Асоціацією університетів та 

Magna Charta Observatory було схвалено Керівництво для 

інституційних Кодексів етики в галузі вищої освіти 



Методи боротьби з 

плагіатом В США

 Міжнародний центр з академічної доброчесності —
центральний орган “влади”, що визначає стандарти
академічної чесності;

 питаннями академічної чесності в університетах США 
займаються вже близько 40 років;

 Кодекс честі — це не інструмент покарання за 
академічну нечесність, а пропозиція зразкових
моделей поведінки при проведенні наукових
досліджень; завдання Кодексу — моніторинг та 
оцінювання стану дотримання академічних стандартів;

 статистика порушень академічної чесності суттєво
відрізняється в різних університетах та залежить від
ступеня “суворості” Кодексу честі університету;



 • у контрактах науковців зазначено обов’язковість виконання

цих стандартів і санкцій за їх порушення;

 • на науковців здійснюється системний “тиск”, спрямований

на постійне дотримання визначених вимог;

 • молоді дослідники на початку наукової кар’єри повинні

вивчити спеціальний навчальний модуль та скласти іспит з 

результатом не меншим 80 % від максимальної оцінки;

 • усі співробітники повинні інформувати підрозділи 

забезпечення академічної чесності університету про підозри 

щодо порушення Кодексу честі;

 • за порушення Кодексу академічної чесності науковець

може бути позбавлений наукового ступеня, оскільки він був

отриманий на так званих “ненадійних принципах”;

 • за порушення Кодексу академічної чесності науковець

може бути звільнений з роботи, навіть у тому випадку, коли 

має пожиттєвий контракт;

 • факти порушення академічної чесності фіксуються в 

особовій справі співробітника;



 • про факти порушення академічної чесності інформується
інший університет у разі переходу туди порушника;

 • імена порушників академічної чесності в науці

оприлюднюються в спеціалізованому федеральному журналі;

 • перевірка праць на унікальність проводиться шляхом 
порівняння із працями, внесеними в електронні бази даних, а 
також безпосередньо досвідченими науковцями при поданні
наукових робіт до розгляду;

 • єдиної бази даних наукових праць в США на федеральному 
рівні на цей час не існує, окремі бази даних створюються
університетами за їх бажанням;

 • фінансування наукових досліджень може бути припинено в 

разі виявлення факту порушення академічної чесності. 



Правові аспекти академічної 

доброчесності в Україні

 захист інтелектуальної власності та авторського права 
гарантує ст.54 і ст.41 Конституції України, Закон України „Про
авторське право та суміжні права”, ст.512 „Кодексу України 
про адміністративні правопорушення”, ст.433-456 „Цивільного
кодексу України” (ЦКУ), ст.176 „Кримінального кодексу 
України” (ККУ). 

 Проте, у ст.176 Кримінального кодексу України покарання за 
порушення авторського права передбачено лише тоді, коли 
це спричинило матеріальну шкоду у великому розмірі.

 Статті 50 та 51 Закону України “Про авторське право та 
суміжні права” надають визначення плагіату та вказують на 
порядок відповідальності за його здійснення. Згідно з цим 
визначенням плагіат — це оприлюднення (опублікування), 
повністю чи частково, чужого твору під ім’ям особи, яка не є 
автором цього твору. За вказані дії передбачається 
відповідальність згідно з адміністративним, цивільним та 
кримінальним законодавством.



 Відповідно до ст.512 „Кодексу України про адміністративні 
правопорушення” незаконне використання об’єкта права 
інтелектуальної власності, привласнення авторства або інше 
умисне порушення права інтелектуальної власності тягне за 
собою накладення штрафу від десяти до двохсот 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією 
незаконно виготовленої продукції, обладнання і матеріалів, які 
призначені для її виготовлення.

 Цивільний кодекс України в ст.442, п. 1 визначає твір 
опублікованим (випущеним у світ), якщо він відображений у 
загальнодоступних електронних системах інформації. Пункт 3 
цієї ж статті закріплює норму: ”Ніхто не має права опублікувати 
твір без згоди автора, крім випадків, встановлених цим Кодексом 
та іншим законом”

 До числа часто порушуваних відноситься ст.429 Цивільного
кодексу України, згідно з якою у випадку, коли матеріал
створений у зв’язку з виконанням трудового договору, то 
необхідно отримати згоду автора та юридичної або фізичної
особи, у якій він працює, та яким спільно належить майнове
право інтелектуальної власності на створений об’єкт. Керуючись
цією статтею, треба просити згоду на використання матеріалу
не тільки в автора, а й у редакції, що першою оприлюднила
матеріал



 За ст.176 Кримінального Кодексу України плагіат є 
порушенням інтелектуальної власності, зокрема, 
авторського права і суміжних прав. Відповідно 
”незаконне відтворення, розповсюдження творів 
науки, літератури і мистецтва, комп’ютерних 
програм і баз даних, а так само незаконне 
відтворення, розповсюдження виконань, фонограм, 
відеограм і програм мовлення, їх незаконне 
тиражування та розповсюдження на аудіо- та 
відеокасетах, дисках, дискетах, інших носіях 
інформації, або інше умисне порушення 
авторського права і суміжних прав, якщо це 
завдало матеріальної шкоди у значному розмірі, —
караються штрафом від двохсот до тисячі 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або 
виправними роботами на строк до двох років, або 
позбавленням волі на той самий строк, з 
конфіскацією та знищенням всіх примірників творів, 
матеріальних носіїв комп’ютерних програм, баз 
даних, виконань, фонограм, відеограм, програм 
мовлення та знарядь і матеріалів, які спеціально 
використовувались для їх виготовлення”.



 У ст.176 та 177 Кримінального кодексу України 

матеріальна шкода вважається завданою в 

значному розмірі, якщо її розмір у двадцять і більше 

разів перевищує неоподатковуваний мінімум 

доходів громадян, у великому розмірі — якщо її 

розмір у двісті і більше разів перевищує 

неоподатковуваний мінімум доходів громадян, а 

завданою в особливо великому розмірі — якщо її 

розмір у тисячу і більше разів перевищує 

неоподатковуваний мінімум доходів громадян



У 2014 році було розпочато «Створення Пан-Європейської платформи з 

питань етики, прозорості та чесності в галузі освіти (ETINED)». 

Проекти нормативних документів були схвалені під час підготовки до 

Сьомого Пражського Форуму “На шляху до Пан-європейської

платформи з питань етики, прозорості та чесності в освіті”, який

пройшов 1 – 2 жовтня 2015 року. Результатом стало формування 

зазначеної платформи, яка буде складатися з мережі фахівців з 50 

держав, які є учасниками Європейської культурної конвенції Ради 

Європи. Ці фахівці будуть співпрацювати з іншими міжнародними 

організаціями та установами, що діють в сфері протидії корупції в освіті. 

Недавнє дослідження Transparency International, яке оцінювало 

громадське сприйняття корупції в освіті, засвідчило широкий спектр її 

розповсюдження в різних країнах — від 6 –7% до 70 –72% — та показало, 

що жодна країна не позбавлена цього явища, а в середньому в 

Європейському регіоні її рівень становить близько 34%. 

Як підкреслила Сніжана Самарджич-Маркович, Генеральний директор з 

питань демократії Ради Європи на відкритті 7-го Празького форуму: 

“Корупція в освіті спотворює і руйнує фундаментальні цінності наших 

демократій… Якщо ми не будемо боротися з корупцією в сфері освіти, 

ми станемо навчати дітей, що ті, хто отримує більше, є тими, хто знає, як 

можна порушувати правила і стандарти наших суспільств”



У ЄС правова база з авторського права 

складається з десяти директив, 

центральне місце в якій посідає

Директива 2001/29/ЄС від 22.05.2001 р
[Davis Richard, Tritton Guy. Intellectual property in Europe. 3rd edition. London : Sweet & Maxwell, 2008. 1275 p.]

 У ЄС та більшості його держав-членів термін «плагіат» 
не знайшов свого закріплення на рівні відповідних
нормативних актів. Традиційно плагіат розуміють як 
різновид порушень авторських прав і/чи підробку. Так, 
цивільне законодавство Франції використовує 
правовий термін la contrefacon (підробка, 
контрафакт, фальсифікація), що визначається ст. L. 
335-3 Кодексу інтелектуальної власності
[https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT0000060-69414]

 У країнах англо-саксонської системи права плагіатом 
вважають відсутність посилання або неповне
посилання (misquoting), а також, так званий, 
автоплагіат selfplagiarism/recycling fraud/slice and 
diceplagiarism. У континентальній правовій традиції 
розрізняють відвертий плагіат (le plagiat grossier) і 
приховане запозичення (le demarquage) [Н.Сорока, 2017].



 У Директиві 2001/29/ЄС отримали подальший розвиток
норми Угоди про торговельні аспекти прав 
інтелектуальної власності (Угоди ТРІПС) щодо
дозволених винятків та обмежень, а також
удосконалені положення договорів ВОІВ щодо прав на 
відтворення, розповсюдження та сповіщення публіці.

 Директивою 2001/29/ЄС встановлено широкий перелік
винятків та обмежень з авторського права та суміжних
прав, які держави-члени можуть передбачати в 
національних законодавствах.

 На відміну від вітчизняного закону, Директива 
2001/29/ЄС містить широке визначення права на 
відтворення: пряме чи опосередковане,  тимчасове чи
постійне, повністю або частково.

 Європейський законодавець передбачив вичерпний 
перелік винятків і обмежень щодо прав на відтворення 
та публічне сповіщення. Перелік враховує різні правові
традиції держав-членів і покликаний гарантувати 
функціонування внутрішнього ринку, тому держави-
члени повинні застосовувати зазначені винятки й 
обмеження максимально узгоджено.



Порівняльний аналіз норм щодо вільного використання (вільного відтворення) у 

Законі та винятків і обмежень, визначених Директивою 2001/29/ЄС 

ст. 21 Закону Вільне використання твору із

зазначенням імені автора

Без згоди автора (чи іншої особи, яка має авторське

право), але з обов’язковим зазначенням імені автора і 

джерела запозичення, допускається:

ст. 5 Директиви 2001/29/ЄС Винятки та 
обмеження

Держави-члени можуть передбачати винятки або обмеження

щодо права, передбаченого в статтях 2 [право на відтворення] та 

3 [право на публічне сповіщення] в таких випадках:

1) використання цитат (коротких уривків) з опублікованих

творів в обсязі, виправданому поставленою метою, в 

тому числі цитування статей з газет і журналів у формі

оглядів преси, якщо воно зумовлено критичним, полемі-

чним, науковим або інформаційним характером твору, 

до якого цитати включаються; вільне використання цитат у 

формі коротких уривків з виступів і творів, вклю-чених до 

фоно/відеограми або програми мовлення;

3) (d) цитування з метою критики або огляду, за умови, 

що вони стосуються твору або іншого охоронюваного

об’єкта, які вже в законному порядку доступні для зага-

льного відома публіки, із зазначенням джерела, зокре-

ма імені автора, за винятком випадків, коли це немож-

ливо, та їхнє використання відповідає добросовісній

практиці [fair practice], а також в обсязі, виправданому

поставленою метою;

2) використання літературних і художніх творів в обсязі, 

виправданому поставленою метою, як ілюстрацій у 

виданнях, передачах мовлення, звукозаписах чи

відеозаписах навчального характеру;

(3) (a) використання з метою наочності для освітніх або

науково-дослідних потреб, за умови, що зазначається

джерело, зокрема ім’я автора, за винятком випадків, 

коли це неможливо, в обсязі,  виправданому

некомерційною метою;

3) відтворення у пресі, публічне виконання чи публічне 

сповіщення попередньо опублікованих у газетах або 

журналах статей з поточних економічних, політичних, 

релігійних та соціальних питань чи публічно сповіщених 

творів такого ж самого характеру у випадках, коли право 

на таке відтворення, публічне сповіщення або інше 

публічне повідомлення спеціально не заборонено 

автором;

4) відтворення з метою висвітлення поточних подій 

засобами фотографії або кінематографії, публічне 

сповіщення або інше публічне повідомлення творів, 

побачених або почутих під час перебігу таких подій, в 

обсязі, виправданому інформаційною метою;

(3) (с) відтворення у пресі або публічне сповіщення чи

надання доступу для загального відома до статей, 

опублікованих на поточні теми економічного, 

політичного або релігійного життя, або сповіщення

творів чи інших охоронюваних об’єктів такого самого 

виду, у випадках, коли таке використання явно не 

обмежене, та за умови, що зазначається джерело,  

зокрема, ім’я автора, або коли використання творів

або інших охоронюваних об’єктів зберігає зв’язок з 

інформацією про актуальні події в обсязі, в якому це

виправдано метою інформування та за

умови, що зазначається джерело, зокре-

ма ім’я автора, за винятком випадків,

коли це неможливо;



В Директиві ЄС обов’язковість 

посилання поширюється не на всі

випадки вільного використання твору. 

Зокрема, не вимагається зазначення

імені автора та джерела запозичення в 

разі використання твору:

 з метою публічних виставок, аукціонів;

 в інтересах громадської безпеки та для 

судового й адміністративного провадження;

 під час релігійних заходів;

 для створення карикатури та пародії.



Згідно Директиви 2001/29/ЄС
Публічні бібліотеки мають право оцифровувати твори з їхніх фондів

без згоди правовласника, якщо це необхідно для надання доступу до 

них користувачам через спеціалізовані термінали, розміщені на їх

території. Однак, на думку Суду ЄС, це не надає публічним 

бібліотекам право оцифровувати усі фонди [Н .Сорока, 2017].

У випадках вільного відтворення для навчання 

положення вітчизняного

закону характеризуються більшою де 

талізацією та в цілому відповідають директиві 

2001/29/ЄС.



Стаття 22.  Закону України «Про Авторське
право та суміжні права»

ст. 5 Директиви 2001/29/ЄС

Вільне відтворення бібліотеками та архівами

примірників твору репрографічним способом

Винятки та обмеження

Допускається без згоди автора або іншої особи, яка має

авторське право, репрографічне відтворення одного 

примірника твору бібліотеками та архівами, діяльність

яких не спрямована прямо або опосередковано на 

одержання прибутку, за таких умов:

1) у разі, коли відтворюваним твором є  окрема

опублікована стаття та інші невеликі за обсягом твори чи

уривки з письмових творів ... за запитами фізичних осіб;

2) у разі, коли відтворення здійснюється для збереження

або заміни загубленого, пошкодженого та непридатного 

примірника даної бібліотеки чи архіву...; коли відтворення

твору є поодиноким випадком і не має систематичного 

характеру.

(2)(c) щодо спеціальних дій із відтворення 
загальнодоступними бібліотеками, освітніми
закладами, музеями, або архівами, що не 
мають наміру отримати безпосередню чи 
опосередковану економічну або комерційну 
вигоду;
(3)(n)коли використання є способом 
сповіщення або наданням доступу з метою 
дослідження або особистого вивчення 
окремими особами із публіки через 
спеціалізовані термінали, встановлені в 
приміщеннях закладів, зазначених у
пункті 2(с) творів та інших об’єктів, які
міс¬тяться в їхніх зібраннях та які не
призначені для придбання чи ліцензійного 
використання.

Стаття 23. Вільне відтворення примірників твору для 

навчання.

Допускається без згоди автора чи іншої особи, яка має 

авторське право: 

1) відтворення уривків з опублікова-

них письмових творів, аудіовізуальних творів як ілюстрацій 

для навчання за умови, що обсяг такого відтворення 

відповідає зазначеній меті;

2) репрографічне відтворення навчальними закладами 

для аудиторних занять опублікованих статей та

інших невеликих за обсягом творів, а також уривків з 

письмових творів...

(3)(a) коли використання має єдиною

метою наочність для освітніх або науково-

дослідних потреб, за умови, що, за 

винятком випадків, коли це неможливо, 

зазначається джерело з наведенням

імені автора, та коли це виправдано

поставленою некомерційною метою.



Стаття 22.  Закону України «Про 
Авторське право та суміжні права»

ст. 5 Директиви 2001/29/ЄС

Стаття 25. Вільне відтворення тво-
рів у особистих цілях

Винятки та обмеження

1. Допускається без дозволу автора (чи
іншої особи, яка має авторське право) і 
без виплати авторської винагороди 
відтворювати виключно в особистих
цілях або для кола сім’ї попередньо
правомірно оприлюднені твори
2. Твори і виконання, зафіксовані у 
фонограмах, відеограмах, їх 
примірниках, а також аудіовізуальні
твори та їх примірники допускається 
відтворювати
у домашніх умовах виключно в 
особистих цілях або для кола сім’ї без 
дозволу автора (авторів), виконавців, 
виробників фонограм, виробників 
відеограм, але з виплатою їм
винагороди.

Ст. 5 (2) (b) щодо відтворень на будь- якому носії, 
виконаних фізичною особою для приватного 
користування та для мети, що не безпосередньо
чи опосередковано комерційною, за умови, що
суб’єк-
ти прав отримують справедливу компенсацію, з 
урахуванням застосування чи незастосування до 
відповідного твору або об’єкта технологічних 
заходів, передбачених у ст. 6.



Директива 2001/29/ЄС містить низку винятків, 

котрі на разі не знайшли свого відображення

у вітчизняному законодавстві. 

Найважливішими з них :

 ст. 5 (2) (d) щодо короткочасних записів творів, 

здійснених організаціями мовлення своїми 

засобами  та для власних передач — може

дозволятися збереження таких записів в 
офіційних архівах на підставі їхнього винятково 

документального характеру;

 ст. 5 (2) (е) щодо відтворень передач, 

здійснених соціальними закладами без 

комерційної мети, такими як лікарні або місця

позбавлення волі, за умови що суб’єкти прав 

отримують справедливу компенсацію;



Методи боротьби з плагіатом у країнах ЄС

Країни Покарання 

порушників на 

плагіат

Правила  і політика протидії плагіату

Велика 

Британія

Заснування Офісу 

незалежного арбітражу (в 

Англії та Уельсі), діяльність 

якого направлена на 

реагування на 

несправедливі практики у 

сфері академічної 

доброчесності

Використання спеціалізованого програмного забезпечення 

для виявлення плагіату на основі чітких правил і політики щодо 

його використання

Розробка та імплементація вищими навчальними закладами 

інституційних політик запобігання і боротьби з плагіатом

Австрія Збір статистичних даних щодо виявлених випадків плагіату

Розробка національних вимог до проведення досліджень в 

частині академічної доброчесності (Австрійське агентство 

дослідницької доброчесності)

Використання спеціалізованого програмного забезпечення 

для виявлення плагіату

Швеція
Функціонування національної системи збору статистичних 

даних щодо виявлених випадків академічної нечесності в 

університетах та оприлюднення на їхній основі щорічних звітів

Визначений на національному рівень порядок врегулювання 

порушень у сфері академічної доброчесності, що 

передбачає створення спеціальних інституційних комісій на 

місцях, які очолюються віце-канцлером університету

Використання спеціалізованого програмного забезпечення 

для виявлення та уникнення плагіату.



Закон України про освіту 
(5.09.2017)

Стаття 42. Академічна доброчесність

5. За порушення академічної доброчесності педагогічні, науково-

педагогічні та наукові працівники закладів освіти можуть 
бути притягнені до такої академічної відповідальності:

• відмова у присудженні наукового ступеня чи присвоєнні вченого 

звання;

• позбавлення присудженого наукового (освітньо-творчого) ступеня 

чи присвоєного вченого звання;

• відмова в присвоєнні або позбавлення присвоєного педагогічного 

звання, кваліфікаційної категорії;

• позбавлення права брати участь у роботі визначених законом 

органів чи займати визначені законом посади.



6. За порушення академічної доброчесності здобувачі освіти можуть бути 
притягнені до такої академічної відповідальності:

повторне проходження оцінювання (контрольна робота, іспит, залік тощо);

повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої 
програми;

відрахування із закладу освіти (крім осіб, які здобувають загальну середню 
освіту);

позбавлення академічної стипендії;

позбавлення наданих закладом освіти пільг з оплати навчання.

7. Види академічної відповідальності (у тому числі додаткові та/або 
деталізовані) учасників освітнього процесу 

за конкретні порушення академічної доброчесності визначаються 
спеціальними законами та/або внутрішніми 

положеннями закладу освіти, що мають бути затверджені (погоджені) 
основним колегіальним органом управління 

закладу освіти та погоджені з відповідними органами самоврядування 
здобувачів освіти в частині їхньої відповідальності.

9. Форми та види академічної відповідальності закладів освіти визначаються 
спеціальними законами.

10. За дії (бездіяльність), що цим Законом визнані порушенням академічної 

доброчесності, особа може бути притягнута до інших видів відповідальності

з підстав та в порядку, визначених законом.

Закон України про освіту 

(5.09.2017)



“Положення про виявлення та запобігання 

академічного плагіату в університеті”

4.3. Перевірка зазначених у п. 4.1. матеріалів проводиться  згідно 
інструкції (Додаток 2 до Положення) за допомогою одного або 
декількох програмно-технічних засобів (Додаток 4 до Положення) з 
визначенням унікальності роботи. При цьому використовується така 
орієнтовна шкала (у відсотках до загального об'єму матеріалу):

- висока унікальність – 90-100 %, робота допускається до захисту або 
(та) опублікування;
- середня унікальність – 70-89,9 %, робота допускається до захисту 
або (та) опублікування; 
- низька унікальність – 51 – 69,9 %, робота потребує доопрацювання 
та повторної перевірки;
- низька унікальність – 50,9 % і нижче, робота відхиляється без 
права подальшого розгляду.

наказ Івано-Франківського 
національного  медичного  
університету                 
від 02.12.2015 року №1200-д

рішенням Вченої Ради
ДВНЗ «Івано-Франківський 
національний  медичний університет»
від 24.11. 2015 року  протокол № 13



Відповідальність
5.1. Виявлення двох і більше фактів плагіату (компіляцій) у творах докторантів, аспірантів, 
здобувачів наукового ступеня може бути підставою для виключення з докторантури 
(аспірантури) чи відкріплення від аспірантури.
5.2. Виявлення фактів академічного плагіату (компіляцій) в осіб викладацького складу може 
бути враховано при подовженні дії трудового договору (контракту) на займаній посаді.
5.3. У разі виявлення академічного плагіату в дисертації на здобуття наукового ступеня така 
дисертація знімається із захисту незалежно від стадії розгляду без права повторного 
захисту.
5.4. Відповідальність науково-педагогічних, наукових та інших працівників університету за 
академічний плагіат визначається їхніми посадовими інструкціями.
5.5. Науково-педагогічні працівники, що публікують наукові та методичні праці, несуть 
особисту відповідальність за коректну роботу із джерелами інформації; за дотримання 
вимог наукової етики та поваги до інтелектуальних надбань; за порушення 
загальноприйнятих правил цитування шляхом прийняття правил цитування та наукової 
етики, представлених у цьому Положенні.
5.6. Науковий керівник несе відповідальність за перевірку роботи у встановлені строки, 
прийняття рішення щодо доопрацювання та повторну перевірку на плагіат, а також, про 
допуск роботи до попереднього захисту.
5.7. Комісія з виявлення та запобігання академічного плагіату в університеті може 
розглядати питання щодо наявності академічного плагіату в наукових і навчальних працях 
науково-педагогічних, наукових та інших працівників університету, дисертаціях та 
авторефератах за власної ініціативи.


