


 

1. Загальні положення. 

 

Правовою основою «Положення про систему виявлення та запобігання 

академічному плагіату» (далі – Положення) щодо запобігання академічному 

плагіату та його виявлення в наукових роботах (авторефератах, дисертаціях, 

монографіях, наукових доповідях, статтях тощо) є Конституція України, закони 

України «Про авторське право і суміжні права», «Про освіту», «Про наукову і 

науково-технічну діяльність», «Про науково технічну інформацію», «Про вищу 

освіту».  

У Положенні використовуються визначені вказаними законами терміни:  

1.1. Плагіат – оприлюднення (опублікування), повністю або частково, 

чужого твору під іменем особи, яка не є автором цього твору (пункт в ст. 50 

Закону України «Про авторське право і суміжні права»).  

1.2. 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 (ч. 4 

ст. 42 Закону України «Про освіту»)  

1.3. Науковий результат – нове наукове знання, одержане в процесі 

фундаментальних або прикладних наукових досліджень та зафіксоване на 

носіях інформації. Науковий результат може бути у формі звіту, опублікованої 

наукової статті, наукової доповіді, наукового повідомлення про науково-

дослідну роботу, монографічного дослідження, наукового відкриття, проекту 

нормативно-правового акту, нормативного документа або науково-методичних 

документів, підготовка яких потребує проведення відповідних наукових 

досліджень або містить наукову складову, тощо (п. 22 ст. 1 Закону України 

«Про наукову і науково-технічну діяльність»).  

1.4. Науково-технічна інформація – будь-які відомості та/або дані про 

вітчизняні та зарубіжні досягнення науки, техніки і виробництва, одержані в 

ході науково-дослідної, дослідно-конструкторської, проектно-технологічної, 

виробничої та громадської діяльності, які можуть бути збережені на 

матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді (абзац другий ст. 1 

Закону України «Про науково-технічну інформацію»).  

 

 

 



2. Види академічного плагіату в наукових роботах (авторефератах, 

дисертаціях, монографіях, наукових доповідях, статтях тощо). 

 

Академічним плагіатом є:  

2.1. Відтворення в тексті наукової роботи без змін, з незначними змінами, 

або в перекладі тексту іншого автора (інших авторів), обсягом від речення і 

більше, без посилання на автора (авторів) відтвореного тексту.  

2.2. Відтворення в тексті наукової роботи, повністю або частково, тексту 

іншого автора (інших авторів) через його перефразування чи довільний переказ 

без посилання на автора (авторів) відтвореного тексту.  

2.3. Відтворення в тексті наукової роботи наведених в іншому джерелі 

цитат з третіх джерел без вказування, за яким саме безпосереднім джерелом 

наведена цитата.  

2.4. Відтворення в тексті наукової роботи наведеної в іншому джерелі 

науково-технічної інформації (крім загальновідомої) без вказування на те, з 

якого джерела взята ця інформація.  

2.5. Відтворення в тексті наукової роботи оприлюднених творів мистецтва 

без зазначення авторства цих творів мистецтва.  

 

 

3. Рекомендації щодо запобігання академічному плагіату в наукових 

роботах (авторефератах, дисертаціях, монографіях, наукових доповідях, 

статтях тощо). 

 

3.1. Будь-який текстовий фрагмент обсягом від речення і більше, 

відтворений в тексті наукової роботи без змін, з незначними змінами, або в 

перекладі з іншого джерела, обов'язково має супроводжуватися посиланням.   

3.2. Якщо перефразування чи довільний переказ в тексті наукової роботи 

тексту іншого автора (інших авторів) займає більше одного абзацу, посилання 

(бібліографічне та/або текстуальне) на відповідний текст та/або його автора 

(авторів) має міститися щонайменше один раз у кожному абзаці наукової 

роботи, крім абзаців, що повністю складаються з формул, а також нумерованих 

та маркованих списків (в останньому разі допускається подати одне посилання 

наприкінці списку).  

3.3. Якщо цитата з певного джерела наводиться за першоджерелом, в 

тексті наукової роботи має бути наведено посилання на першоджерело. Якщо 

цитата наводиться не за першоджерелом, в тексті наукової роботи має бути 



наведено посилання на безпосереднє джерело цитування (наприклад, 

«цитується за: »).  

3.4. Будь-яка наведена в тексті наукової роботи науково-технічна 

інформація має супроводжуватися чітким вказуванням на джерело, з якого взята 

ця інформація. Винятки припускаються лише для загальновідомої інформації, 

визнаної всією спільнотою фахівців відповідного профілю. У разі використання 

у науковій роботі тексту нормативно-правового акту достатньо зазначити його 

назву, дату ухвалення та, за наявності, дату ухвалення останніх змін до нього 

або нової редакції.  

3.5. Будь-які відтворені в тексті наукової роботи оприлюднені твори 

мистецтва мають супроводжуватися зазначенням авторів та назви цих творів 

мистецтва (якщо вони відомі). У разі використання творів виконавського 

мистецтва слід зазначати також індивідуальних чи колективних виконавців 

(якщо вони відомі). Якщо автори/виконавці невідомі, слід зазначити, що вони 

невідомі. У разі неможливості ідентифікувати автора, назву та/чи виконавців 

твору слід обов'язково зазначити джерело, з якого взято відтворений твір.  

 

 

4. Рекомендації щодо виявлення академічного плагіату в наукових роботах 

(авторефератах, дисертаціях, наукових доповідях, статтях тощо). 

 

4.1. Для констатації різновиду академічного плагіату, визначеного у 

пункті 2.1. цього Положення, достатньо встановити одночасну наявність таких 

ознак:  

 в тексті іншого автора (інших авторів) наявний такий чи майже такий 

текстовий фрагмент обсягом більше одного речення, як в оцінюваній 

науковій роботі (за винятком стандартних текстових кліше, які не мають 

авторства та/чи є загальновживаними); 

 цей текст іншого автора (інших авторів) було створено раніше, ніж 

оцінювану наукову роботу (або інший текст автора оцінюваної наукової 

роботи, де наявне таке саме речення чи група речень);  

 автор оцінюваної наукової роботи не посилається на цей текст іншого 

автора (інших авторів), або посилається деінде (в списку літератури, в 

іншій частині своєї роботи) так, що незрозуміло, якого саме речення (якої 

саме групи речень) оцінюваної наукової роботи стосується посилання.  

4.2. Для констатації різновиду академічного плагіату, визначеного у 

пункті 2.2. цього Положення, достатньо встановити одночасну наявність таких 



ознак:  

 в оцінюваній науковій роботі міститься відтворення (повністю або 

частково) тексту іншого автора (інших авторів) через його 

перефразування чи довільний переказ обсягом до абзацу без посилання на 

автора (авторів) відтвореного тексту, або обсягом більше абзацу без 

бібліографічного та/або текстуального посилання на автора (авторів) 

відтвореного тексту щонайменше один раз у кожному абзаці (крім 

абзаців, що повністю складаються з формул, а також нумерованих та 

маркованих списків);  

 відтворюваний текст іншого автора (інших авторів) було створено раніше, 

ніж оцінювану наукову роботу (або інший ідентичний за змістом текст 

автора оцінюваної наукової роботи).  

4.3. Для констатації різновиду академічного плагіату, визначеного у 

пункті 2.3. цього Положення, достатньо встановити одночасну наявність таких 

ознак:  

 в оцінюваній науковій роботі наведено п'ять або більше цитат з третіх 

джерел саме чи майже в такому обсязі, як вони наведені в іншому 

джерелі, без вказування на це інше джерело як джерело, з якого 

запозичені відповідні цитати;  

 це інше джерело було створено раніше, ніж оцінювана наукова робота 

(або інший текст автора оцінюваної наукової роботи, де наведено такі 

самі цитати);  

 автор не посилається на це інше джерело, або посилається деінде (в 

списку літератури, в іншій частині свого тексту) так, що з посилання 

незрозуміло, що саме з цього джерела насправді взяті використані 

автором цитати з третіх джерел.  

4.4. Для констатації різновиду академічного плагіату, визначеного у 

пункті 2.4. цього Положення, достатньо встановити одночасну наявність таких 

ознак:  

 в іншому джерелі оприлюднена та сама науково-технічна інформація 

(крім загальновідомої), яка наведена в оцінюваній науковій роботі;  

 це інше джерело було створено раніше, ніж оцінювана наукова робота 

(або інший текст автора роботи, де наявна та сама науково-технічна 

інформація);  

 автор не посилається на це інше джерело, або посилається деінде (в 

списку літератури, в іншій частині свого тексту) так, що з посилання 

незрозуміло, яку саме науково-технічну інформацію, використану в роботі 



(крім загальновідомої), автор бере з цього джерела.  

4.5. Для констатації різновиду академічного плагіату, визначеного у 

пункті 2.5. цього Положення, достатньо встановити одночасну наявність таких 

ознак:  

 в оцінюваній науковій роботі використані раніше оприлюднені твори 

мистецтва;  

 автори (та/чи назви, виконавці, джерело) цих творів мистецтва відомі;  

 в оцінюваній науковій роботі автори (та/чи назви, виконавці, джерело) 

цих творів мистецтва не вказані. 

 

 

5. Профілактичні заходи протидії  академічному плагіату. 

 

Попередження плагіату в академічному середовищі Київського 

академічного університету  здійснюється шляхом проведення комплексу 

профілактичних заходів, які  полягають в:   

5.1. Інформуванні здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних  

працівників і науковців про необхідність дотримання правил академічної  

доброчесності та підвищення відповідальності за дотриманням норм 

цитування.   

5.2. Здійснення анкетування учасників наукового та освітнього процесів  

на предмет порушень академічної доброчесності.  

5.3. Формуванні завдань для навчальних робіт з використанням  

педагогічних інновацій, що сприяють розвитку творчого підходу здобувачів  

вищої освіти до їхнього виконання. 

5.4. Формування, видання і розповсюдження методичних рекомендацій  

щодо належного оформлення посилань на використані джерела. 

5.5. Ознайомленні здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних  

працівників та науковців із цим Положенням через офіційний веб-сайт  

Київського академічного університету та в соціальних мережах. 

5.6. Керівництво Київського академічного університету повинно 

ознайомлювати із цим Положенням співробітників, контролювати та 

попереджувати факти академічного плагіату. 

5.7. Наукові керівники в обов’язковому порядку  повинні ознайомлювати 

із цим Положенням молодих науковців на усіх етапах  виконання наукових 

робіт, контролювати та попереджувати факти академічного  плагіату. 



5.8. Всі роботи виконуються автором (авторами) самостійно та під  

керівництвом наукового керівника. Оформлення роботи має відповідати 

вимогам написання відповідно до рекомендацій,  розробленими і 

затвердженими в Київському академічному університеті. 

5.9. Науково-педагогічні працівники при оформлені трудових відносин з  

Київським академічним університетом в обов’язковому порядку підписують 

Декларацію про дотримання  академічної доброчесності, текст якої наведено в 

Додатку 1. 

5.10. Здобувачі вищої освіти всіх рівнів при вступі в обов’язковому  

порядку підписують Декларацію про дотримання академічної доброчесності,  

текст якої наведено в Додатку 2. 

5.11. Відмова від підписання Декларації не звільняє учасника освітньо- 

наукового процесу від академічної відповідальності і застосування заходів  

дисциплінарного характеру за порушення академічної доброчесності та етики  

академічних взаємовідносин відповідно нормативної бази Київського 

академічного університету  та чинного законодавства України. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

ДЕКЛАРАЦІЯ 

про дотримання академічної доброчесності 

науково-педагогічним працівником, співробітником  

Державної наукової установи  

«Київський академічний університет» 
 

 Я, __________________________________________________________________________,  
(прізвище, ім’я, по-батькові) 

__________________________________________________________________________,  
посада 

учасник (учасниця) процесу реалізації державної політики у сфері якості освіти, як член 

академічної спільноти Державної наукової установи «Київський академічний університет» 

(далі – Університет), усвідомлюю, що академічна доброчесність – це дієвий інструмент 

забезпечення якості вищої освіти України та фундаментальна етична цінність усієї 

академічної спільноти світу.  

ЗАЯВЛЯЮ, що у своїй діяльності з реалізації державної політики у сфері освіти і науки буду 

здійснювати власну освітню, наукову, творчу діяльність, дотримуючись місії, візії, цінностей, 

корпоративної культури, найвищих моральних і правових норм академічної доброчесної 

поведінки, керуючись законодавством України, етичними вимогами до професійної та 

наукової діяльності.  

ЗОБОВ’ЯЗУЮСЬ:  
- дотримуватись норм чинного законодавства у сфері освіти і науки, інтелектуальної 

власності, етичних принципів та визначених законодавчою базою норм академічної 

доброчесності;  

- дотримуватись корпоративної культури та виявляти повагу і толерантність до всіх учасників 

освітнього процесу;  

- не допускати поведінку, що ставить під сумнів чесність та сумлінність моєї роботи і завдає 

шкоди колегам та репутації Університету;  

- сприяти створенню дієвих механізмів упровадження принципів академічної доброчесності в 

освітньому, науковому, професійному середовищі Університету, популяризувати ці 

принципи серед здобувачів вищої освіти, співробітників та інших осіб, з якими здійснюється 

комунікація та/або співпраця під час виконання службових обов’язків;  

- перешкоджати проявам академічної недоброчесності з боку інших співробітників і 

здобувачів вищої освіти Університету та інших осіб, з якими здійснюється комунікація та/або 

співпраця під час виконання моїх посадових обов’язків;  

- використовувати лише достовірні джерела інформації, не вдаватися до фальсифікації чи 

фабрикування даних;  

- не плагіювати (у т.ч., не використовувати ідеї, твердження, відомості, тексти тощо без 

посилання на джерела);  

- не користуватися неправомірною вигодою, не вимагати і не брати хабарів;  

- об’єктивно та неупереджено виконувати свої посадові обов’язки, повідомляти відповідних 

посадових осіб та/або уповноважені органи про потенційний або реальний конфлікт 

інтересів.  

УСВІДОМЛЮЮ, що відповідно до чинного законодавства у разі порушення мною цієї 

Декларації буду нести академічну та/або інші види відповідальності і до мене можуть бути 

засосовані заходи дисциплінарного характеру за порушення академічної доброчесності та 

етики академічних взаємовідносин.   

 ______________________       _____________________  
(підпис)           (дата) 



Додаток 2 

ДЕКЛАРАЦІЯ 

про дотримання академічної доброчесності 

здобувачем вищої освіти Державної наукової установи  

«Київський академічний університет» 
Я, ______________________________________________________________________________,  

(прізвище, ім’я, по-батькові) 

________________________________________________________________________________,  
(студент/аспірант) 

учасник (учасниця) процесу реалізації державної політики у сфері якості освіти, як член 

академічної спільноти Державної наукової установи «Київський академічний університет» 

(далі – Університет), усвідомлюю, що академічна доброчесність – це дієвий інструмент 

забезпечення якості вищої освіти України та фундаментальна етична цінність усієї 

академічної спільноти світу.  

ЗАЯВЛЯЮ, що у своїй діяльності з реалізації державної політики у сфері освіти і науки буду 

здійснювати власну освітню, наукову, творчу діяльність, дотримуючись місії, візії, цінностей, 

корпоративної культури, найвищих моральних і правових норм академічної доброчесної 

поведінки, керуючись законодавством України, етичними вимогами до професійної та 

наукової діяльності.  

ЗОБОВ’ЯЗУЮСЬ:  
- дотримуватись норм чинного законодавства у сфері освіти і науки, інтелектуальної 

власності, етичних принципів та визначених законодавчою базою норм академічної 

доброчесності;  

- дотримуватись корпоративної культури та виявляти повагу і толерантність до всіх учасників 

освітнього процесу;  

- не допускати поведінку, що ставить під сумнів чесність та сумлінність моєї роботи і завдає 

шкоди колегам та репутації Університету;  

- сприяти створенню дієвих механізмів упровадження принципів академічної доброчесності в 

освітньому, науковому, професійному середовищі Університету, популяризувати ці 

принципи серед здобувачів вищої освіти, співробітників та інших осіб, з якими здійснюється 

комунікація та/або співпраця під час виконання моїх обов’язків як здобувача;  

- перешкоджати проявам академічної недоброчесності з боку інших співробітників і 

здобувачів вищої освіти Університету та інших осіб, з якими здійснюється комунікація та/або 

співпраця під час виконання моїх посадових обов’язків;  

- використовувати лише достовірні джерела інформації, не вдаватися до фальсифікації чи 

фабрикування даних;  

- не плагіювати (у т.ч., не використовувати ідеї, твердження, відомості, тексти тощо без 

посилання на джерела);  

- не пропонувати та не давати членам академічної спільноти Університету неправомірну 

вигоду.  

- самостійно виконувати навчальні завдання, завдання поточного та підсумкового контролю 

результатів навчання.  

УСВІДОМЛЮЮ, що відповідно до чинного законодавства у разі порушення мною цієї 

Декларації буду нести академічну та/або інші види відповідальності і до мене можуть бути 

застосовані заходи дисциплінарного характеру за порушення академічної доброчесності та 

етики академічних взаємовідносин.  
 

 ______________________       _____________________  
(підпис)           (дата) 


