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Самоплагіат - «оприлюднення 

(частково або повністю) 

власних раніше опублікованих 

наукових результатів як нових 

наукових результатів»

САМОПЛАГІАТ : 

знижує довіру суспільства до науки у цілому, а також 

до наукових результатів окремих осіб та інституцій

призводить до отримання необґрунтованих переваг за 

фактично невиконану роботу; ці переваги можуть 

полягати в отриманні додаткового фінансування на 

проведення досліджень, що фактично не 

виконувалися, підвищенні наукометричних показників 

автора тощо

може порушувати авторські та суміжні права інших 

фізичних і юридичних осіб, зокрема, видавців та 

співавторів
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При наявності 

посилань на 

першоджерело 

САМОПЛАГІАТОМ НЕ 
БУДЕ:

відтворення наукових 

результатів автора 

при публікації у 

соціальних мережах, 

ЗМІ

відтворення наукових 

результатів автора 

при публікації у 

навчальних та 

науково-популярних 

виданнях 
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ТИПОВІ ПРИКЛАДИ САМОПЛАГІАТУ :

ДУПЛІКАЦІЯ ПУБЛІКАЦІЙ 

ДУБЛЮВАННЯ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 

ПОВТОРНЕ ПОДАННЯ У ЗВІТАХ З ВИКОНАННЯ НАУКОВИХ ПРОЕКТІВ РЕЗУЛЬТАТІВ

АГРЕГУВАННЯ ЧИ ДОПОВНЕННЯ ДАНИХ 

ДЕЗАГРЕГУВАННЯ ДАНИХ 

ПОВТОРНИЙ АНАЛІЗ РАНІШЕ ОПУБЛІКОВАНИХ ДАНИХ БЕЗ ПОСИЛАННЯ
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ДУПЛІКАЦІЯ 
ПУБЛІКАЦІЙ 

публікація однієї і тієї 

самої наукової роботи 

(цілком або з 

несуттєвими змінами) 

в декількох виданнях, 

а також повторна 

публікація (цілком або 

з несуттєвими 

змінами) раніше 

оприлюднених статей, 

монографій, інших 

наукових робіт, як 

нових наукових робіт

ДУБЛЮВАННЯ 
НАУКОВИХ 

РЕЗУЛЬТАТІВ 

публікація одних і тих 

самих наукових 

результатів, в різних 

статтях, монографіях, 

інших наукових 

працях, як нових 

результатів, які 

публікуються вперше

ПОВТОРНЕ 
ПОДАННЯ У ЗВІТАХ З 

ВИКОНАННЯ 
НАУКОВИХ 
ПРОЕКТІВ 

РЕЗУЛЬТАТІВ

публікація одних і тих 

самих наукових 

результатів, в різних 

статтях, монографіях, 

інших наукових 

працях, як нових 

результатів, які 

публікуються вперше
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АГРЕГУВАННЯ ЧИ 
ДОПОВНЕННЯ 

ДАНИХ 

суміщення старих і 

нових даних без їх 

чіткої ідентифікації з 

відповідними 

посиланнями на 

попередні публікації

ДЕЗАГРЕГУВАННЯ 
ДАНИХ 

публікація частини 

раніше опублікованих 

даних без посилання 

на попередню 

публікацію

ПОВТОРНИЙ АНАЛІЗ 
РАНІШЕ 

ОПУБЛІКОВАНИХ 
ДАНИХ БЕЗ 

ПОСИЛАННЯ 

повторний аналіз 

раніше опублікованих 

даних без посилання 

на попередню 

публікацію цих даних 

та раніше виконаний 

їх аналіз
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ДО САМОПЛАГІАТУ НЕ НАЛЕЖАТЬ: 

перевидання (стереотипні чи 
перероблені та/або доповнені) 
монографій, підручників, 
навчальних посібників, інших 
творів, що містять результати 
наукової, освітньої або творчої 
діяльності, в яких наведено 
інформацію про перевидання 
та/або посилання на перше 
видання

САМОПЛАГІАТОМ НЕ Є:

обмежене використання в нових 
монографіях, підручниках, 
навчальних посібниках 
фрагментів раніше 
опублікованих робіт автора, 
якщо у новій роботі наведено 
відповідну інформацію, а обсяг 
дублювання узгоджений з 
видавцем та замовниками 
видання
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Самоплагіат - це спосіб ввести в оману інших дослідників, які працюють у вашій 
галузі

Деякі вважають самоплагіат 
формою дослідницьких 

злочинів

Від опублікованих досліджень 
очікують актуальності та 

новизни

Якщо ж стаття є просто 
повторним використанням 

попередньої роботи, ця праця 
не може вважатись новою



ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!
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