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АЛЬТЕРНАТИВНІ ПОГЛЯДИ НА ПРОБЛЕМУ 

АКАДЕМІЧНОГО ПЛАГІАТУ 
 

Прецеденти недозволеного запозичення чужих результатів інтелектуаль-
ної праці мали місце у всі часи – в епоху Стародавньої Греції та Риму, добу Се-
редньовіччя та Відродження. Проте численні згадки про відповідні факти отри-
мували оцінку виключно з морально-етичних позицій. І лише із зародженням 
правового інституту інтелектуальної власності (ХVIII століття) проблема плагі-
ату, в тому числі й академічного, набула юридичного виміру та почала тракту-
ватися як різновид порушення законів про авторське право. У ХХ столітті, вна-
слідок розгортання процесів комерціалізації інтелектуальної власності, акаде-
мічний плагіат поступово потрапив в економічну площину, оскільки створив 
загрозу втрати економічних вигід автора від неправомірних дій плагіатора. При 
цьому, незважаючи на існування альтернативних поглядів на плагіат як інстру-
мент трансляції знань між поколіннями, у всі історичні періоди в суспільстві 
переважало ставлення до плагіаторів як до соціальних маргіналів та порушни-
ків моральних і юридичних норм (табл. 1). 

 
Таблиця 1 

Трактування плагіату в сучасній науковій думці 
Джерело Дефініції /тези, що розкривають зміст/ 

категорії "плагіат" 
Коментар 

Стукало Н.В. [1, 
с.4] 
 

Етимологія походження терміну: 
- від латинських слів – plagiatus "пограбу-

вання", plagiare "грабувати", plagium 
"викрадення" 

- від давньогрецьких –  "поперек, 
косою" та  "відводи-
ти силою" 

Історично негативне 
емоційне забарвлення 
змісту лексеми. 

Закон України 
"Про авторське 
право і суміжні 
права" [2]; 
Юридична енцик-
лопедія 
[3, с.566] 

"Плагіат – оприлюднення (опублікування), пов-
ністю або частково, чужого твору під іменем 
особи, яка не є автором цього твору" 

Визначення в рамках ді-
яльнісного підходу 
(плагіат розцінюється як 
спосіб дій). 
Нейтральне забарвлення 
(відсутня оцінка). 

 

                                                 
*Литвинчук Ирина Леонидовна - к.э.н., докторант, Житомирский национальный агроэкологический 
университет, Украина. 
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Продолжение таблицы 1 
Закон України 
"Про вищу освіту" 
(нова редакція) [4] 

"Плагіат – навмисне відтворення в письмовій 
формі чужого тексту, опублікованого на папе-
ровому або електронному носії, повністю або 
частково, під своїм іменем без посилання на 
автора" 

Визначення в рамках ді-
яльнісного підходу. 
Перенесення категорії у 
сферу науково-освітньої 
та літературної діяльно-
сті. 
Акцент на навмисному 
характері дій. 

Великий тлумач-
ний словник су-
часної української 
мови [5] 

"Плагіат – привласнення авторства на чужий 
твір науки, літератури, мистецтва або на чу-
же відкриття, винахід чи раціоналізаторську 
пропозицію, а також використання у своїх 
працях чужого твору без посилання на автора" 

Нейтральне визначення 
в рамках діяльнісного 
підходу.  
Спроба деталізації пе-
реліку об’єктів плагіату, 
проте відповідний пере-
лік не є вичерпним. 

Електронна енцик-
лопедія "Вікіпедія" 
[6] 

"Плагиатом является любое использование чу-
жых идей и высказываний без должной отсыл-
ки к источнику,будь то преднамеренно или не-
преднамеренно. Сюда относятся: прямое ци-
тирование; непрямое использование чужих 
мнений и теорий; перефразирование чужих 
слов; заимствование фактов и иллюстраций, а 
также присвоение работ по коллекционирова-
нию и компиляции материалов"  

Визначення в рамках ді-
яльнісного підходу. 
Зміст розширено за ме-
жі трактування плагіату 
лише як прямого (у не-
змінному вигляді) вико-
ристання твору. 

Словник – довід-
ник "Інтелектуаль-
на власність" [7] 

"Плагіат – недозволене запозичення, відтво-
рення чужого літературного, художнього або 
наукового твору (чи його частини) під своїм 
іменем або псевдонімом, не сумісне як з твор-
чою діяльністю, так і з нормами моралі та за-
кону, що охороняє авторське право" 

Перенесення категорії у 
юридичну площину та 
трактування плагіату як 
різновиду правопору-
шення. 
 

Єфімова Г.З., 
Кичерова М. М. [8] 

"Плагиат является разновидностью академи-
ческой недобросовестности, нечестности или 
академического мошенничества (любого типа 
мошенничества или обмана, который связан с 
научной и образовательной деятельностью) 
наряду с такими видами проступков, как: фаб-
рикация (выдумывание данных), фальсификация 
данных (манипулирование ими для производст-
ва вымышленных научных результатов)" 

Віднесення плагіату до 
науково-освітньої сфе-
ри. 
Негативне забарвлення. 

Потапов Є., 
Копотій А. [9] 

"Плагіат позбавляє науковців винагороди за ви-
користання твору і т.д." 

 

Перенесення трактуван-
ня в економічну площи-
ну. 

Кохан В. В. [10] "Плагіат – це один із видів девіантної поведін-
ки, яка проявляється у науково-технічній сфе-
рі" 

Соціально-психологічне 
навантаження категорії. 
Негативне забарвлення. 
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Окончание таблицы 1 
Петренко І. [11] "Плагіат в наукових творах стосується не 

тільки порушення авторських прав на твір, а 
також є значним знаряддям зниження авто-
ритету і довіри до науки в нашому суспільстві, 
а це в свою чергу робить науку менш життє-
здатною в сучасному середовищі, оскільки від-
повідний рівень наукової етики включається в 
поняття інноваційної культури, яка в свою чер-
гу є складовою інноваційного потенціалу, що 
характеризує рівень освітньої, загальнокульту-
рної та соціально-психологічної підготовки 
особи і суспільства в цілому до сприйняття і 
творчого втілення в життя ідеї розвитку еко-
номіки країни на інноваційних засадах" 

Трактування з позицій 
впливу на розвиток со-
ціуму. 
Негативне забарвлення. 

Мінц М.О. [12] "Копіювання, як факт присвоєння чужих куль-
турних та інтелектуальних здобутків, має гли-
боке історичне коріння, не є новим явищем сьо-
годення і таке ж давнє, як і саме людство. Іс-
нував навіть момент, коли імітація була єди-
ним засобом передачі накопиченого знання з по-
коління в покоління"  
 

Визначення в рамках 
органічного підходу 
(плагіат розглядається 
як постійна потреба лю-
дини, зумовлена істори-
чно об’єктивною необ-
хідністю акцій ретранс-
ляції знань з минулого у 
майбутнє). Відведення 
позитивної ролі. 

ТапанДасГупта 
[13] 

"Повинно бути достатньо простору для вияв-
лення своєї оригінальності. Сучасне поняття 
явища плагіату не є "живим", і згідно з цим ді-
ють механічно. Усе це перешкоджає творчос-
ті" 

Критичне ставлення до 
маргіналізації плагіато-
рів. 
 

Ольшанський О. 
[14] 

"В обороте интеллектуальной собственности 
есть некое лукавство: авторское право в том 
виде, в котором оно есть, существует недавно 
— около 100 лет, а понятие кражи, которое 
пришло к нам из имущественного права, очень 
древнее и устоявшееся. Применение понятие 
"кража" к другой плоскости, как минимум, не-
правомерно". 

Трактування у правовій 
площині. 
Стримана оцінка: ак-
цент на відмінностях 
права інтелектуальної 
власності та майнового 
права. 

Романова І.В. 
[15, с.271] 

"На певному етапі плагіат, крім морально-
етичної оцінки суспільства, набув правової. Ни-
ні це явище є багатовимірним, а тому 
з’являються нові грані його вивчення, і не тіль-
ки правової. Зокрема, перспективним у цьому 
сенсі бачиться культурологічний аспект" 

Визначення в рамках ін-
тегрального підходу. 

Джерело: складено автором за матеріалами [1-15]. 
 
В сучасних умовах плагіат у науково-освітньому середовищі набув різ-

номанітних форм і видів та вийшов за межі безпосередньо крадіжки результатів 
інтелектуальної праці (рис.1), що дозволяє говорити про масштаби проблеми.  
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Рис. 1. Види академічного плагіату 
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Джерело: складено автором за матеріалами [1, ; 9; 11; 12, 14, 15; 16] 
Проведений аналіз змісту та форм академічного плагіату дає підстави 

стверджувати, що на даному етапі плагіат в науково-освітньому середовищі пе-
ретворився на багатоликий соціально-етичний та економіко-юридичний фено-
мен, який отримав переважно негативну суспільну оцінку, а тому потребує 
встановлення механізмів попередження цього явища та розробки комплексу за-
ходів щодо його запобігання в Україні. 
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