
вих. № 6426 
від 12.10.2015р.

69035, м. Запоріжжя, вул._____________
Врублевській Світлані Володимирівні

Надсилаємо на Вашу адресу Висновок спеціаліста №1210 за результатами проведення 
дослідження в області інтелектуальної власності від 12.10.2015р. по письмовому зверненню 
Врублевської Світлани Володимирівни від 08.10.2015р.

Додатки:
1. Висновок №1210 від 12.10.2015р. на 6 арк.

Директор ТОВ «РСЕБ» О.І. Майстренко



1

Р Е Г І О Н А Л Ь Н Е  С У Д О В О - Е К С П Е Р Т Н Е  Б Ю Р О

ВИСНОВОК СПЕЦІАЛІСТА № 1210

Вступ
12.10.2015 р.

Висновок спеціаліста складено за письмовим зверненням Врублевської Світлани 
Володимирівни від 08.10.2015р., що надійшло до ТОВ «Регіональне судово-експертне 
бюро» 09.10.2015р. Вх. № 2986

Письмове звернення Врублевської С.В. від 08.10.2015р. надійшло з наступними 
документами:

1) Стаття Волосовець О.П., Врублевської С.В. «Концепция синтропий/дистропий 
в наследовании атопической бронхиальной астмы у детей». Патологія.-2015.

2) Стаття Фрейдіна М.Б., Пузирьова В.П. «Синтропные гены аллергических 
заболеваний». Генетика.-2010.

3) Роздруківка електронного листа Фрейдіна М.Б. на адресу Валерія 
Олексійовича.

4) Чернетки Врублевської С.В. при написанні статті «Концепция 
синтропий/дистропий в наследовании атопической бронхиальной астмы у детей» (на 
електронних носіях).

Дослідження виконувалося згідно наданих матеріалів.

На вирішення дослідження поставлені наступні питання:
1. Чи має місце факт плагіату у статті Волосовець О.П., Врублевської С.В. 

«Концепция синтропий/дистропий в наследовании атопической бронхиальной астмы у 
детей», «Патологія». - 2015, уривки в якій використані зі статті Фрейдіна М.Б., Пузирьова 
В.П. «Синтропные гены аллергических заболеваний». Генетика.-2010.?

Складання висновку спеціаліста доручено Майстренко Олександру Івановичу, який 
має вищу освіту, за спеціальностями «Правознавство» (диплом ЛБ №004751, виданий 
Української академії внутрішніх справ м. Київ від 24.06.1995 року), «Інтелектуальна 
власність» (диплом ХА №30081542, виданий Міжгалузевим інститутом післядипломної 
освіти при Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» 
від 24.06.2006 року).

При виконанні дослідження спеціаліст користувався наступними 
нормативними документами:

1. Цивільний кодекс України в редакції від 16.01.2003 р. № 435-IV.
2. Закон України «Про авторське право та суміжні права» зі змінами внесеними 

згідно із Законом N 850-IV від 22.05.2003, ВВР, 2003, N 35, ст.271.
3. Захист авторського права і суміжних прав. Практичний посібник для працівників 

правоохоронних органів / Упоряд. Ілінг В.В., Михайлов І.А., Ручкін А.І., - К., 2005р.
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4. Основи інтелектуальної власності. –  К.: Юридичне видавництво “Ін-Юре”, 1999.
5. Цибульов П.М. Основи інтелектуальної власності /Навчальний посібник. – К.: I- 

нт інтел. власн.
6. Кравченко Олена? Захист суміжних прав/Прокуратура. Людина. Держава. № 11,

2004р.
7. Ступак Сергій. Авторські і суміжні права: Погляд експерта / Міліція України № 

01, 2005р.

Дослідження проводилося в приміщенні товариства з обмеженою відповідальністю 
«Регіональне судово-експертне бюро» за адресою -  м.Запоріжжя, вул. Перемоги б.121.

Дослідження по першому питанню.

На дослідження надано стаття А.П. Волосовець, С.В. Врублевская «Концепция 
синтропий/дистропий в наследовании атопической бронхиальной астмы у детей». 
Патологія. -  2015. – №2 (34). – С. 11– 16» , лист, в якому доктор біологічних наук, старший 
науковий співробітник НДІ медичної генетики РФ Фрейдін М.Б. зазначає, що дана стаття 
містить велику кількість прямого плагіату зі статтею Фрейдина М.Б., Пузырева В.П. 
«Синтропные гены аллергических заболеваний». Генетика. - 2010. - Т. 46. - № 2. - С. 255- 
261», та інші документи.

При проведені дослідження встановлено наступне:

Відповідно до ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» 
наведено визначення терміну «плагіат», а саме: «Плагіат - оприлюднення (опублікування), 
повністю або частково, чужого твору під іменем особи, яка не є автором цього твору».

Відповідно до ст.9 Закону України «Про авторське право і суміжні права» 
зазначено: «Частина твору, яка може використовуватися самостійно, у  тому числі й 
оригінальна назва твору, розглядається як твір і охороняється відповідно до цього 
Закону.»

Також, ст. 21 цього ж Закону передбачає випадки вільного використання твору із 
зазначенням імені автора, в тому числі, без згоди автора (чи іншої особи, яка має 
авторське право), але з обов'язковим зазначенням імені автора і джерела запозичення, 
допускається 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, полемічним, науковим або 
інформаційним характером твору, до якого цитати включаються.

Крім цього, ст. 444 Цивільного кодексу України визначено, що твір може бути 
вільно, без згоди автора та інших осіб, та безоплатно використаний будь-якою особою, як 
цитата з правомірно опублікованого твору або як ілюстрація у виданнях, радіо- і 
телепередачах, фонограмах та відеограмах, призначених для навчання, за умови 
дотримання звичаїв, зазначення джерела запозичення та імені автора, якщо воно вказане в 
такому джерелі, та в обсязі, виправданому поставленою метою.

Отже, чинне законодавство передбачає вільне, без згоди автора та інших осіб, 
безоплатне використання цитат з правомірно опублікованих творів в наукових та 
інформаційних цілях, з обов’язковим зазначенням джерела походження та автора твору.

Відповідно до ст.1 Закону України «Про авторське право і суміжні права» 
визначено:

«...цитата - порівняно короткий уривок з літературного, наукового чи будь-якого 
іншого опублікованого твору, який використовується, з обов'язковим посиланням на його 
автора і джерела цитування, іншою особою у своєму творі з метою зробити
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зрозумілішими свої твердження або для посилання на погляди іншого автора в 
автентичному формулюванні...

...ім'я автора - сукупність слів чи знаків, що ідентифікують автора: прізвище та 
ім'я автора; прізвище, ім'я та по батькові автора; ініціали автора; псевдонім автора; 
прийнятий автором знак (сукупність знаків) тощо;..»

Згідно ст.14 «Особисті немайнові права автора» Закону України «Про авторське 
право і суміжні права» встановлено:

«1. Автору належать такі особисті немайнові права:
1) вимагати визнання свого авторства шляхом зазначення належним чином імені 

автора на творі і його примірниках і за будь-якого публічного використання твору, якщо 
це практично можливо;»

При дослідженні статті «Концепция синтропий/дистропий в наследовании 
атопической бронхиальной астмы у детей», що була опублікована в журналі «Патологія», 
2015, №2 (34) встановлено що, текст статті містить цитати із зазначенням імені іх автора, а 
саме, Фрейдіна М.Б. Крім того, відомості щодо використання під час роботи наукової 
статті М.Б. Фрейдіна «Синтропные гены аллергических заболеваний» міститься під п.9 в 
списку літератури до статті за співавторством Волосовець О.П. та Врублевської С.В.

Таким чином, Волосовець О.П. та Врублевською С.В. при використанні у статті 
«Концепция синтропий/дистропий в наследовании атопической бронхиальной астмы у 
детей» цитат з наукової статті М.Б. Фрейдіна «Синтропные гены аллергических 
заболеваний» не порушили немайнові авторські права М.Б. Фрейдіна, т.я. в повному 
обсязі визнали авторство М.Б. Фрейдіна на зазначені уривки.

Законом України "Про наукову і науково-технічну діяльність" від 13.12.1991р., № 
1977-ХІІ (із змінами та доповненнями) визначено:

«...наукова діяльність - інтелектуальна творча діяльність, спрямована на 
одержання; і використання нових знань. Основними її формами є фундаментальні та 
прикладні наукові дослідження;...

...фундаментальні –наукові дослідження - наукова теоретична та (або) 
експериментальна діяльність, спрямована на одержання нових знань про закономірності 
розвитку природи, суспільства, людини, їх взаємозв'язку;

...прикладні наукові дослідження - наукова діяльність, спрямована на одержання 
нових знань, що можуть бути використані для практичних цілей;..»

Надана на дослідження стаття «Концепция синтропий/дистропий в наследовании 
атопической бронхиальной астмы у детей», крім уривків із визнанням авторства М.Б. 
Фрейдіна містить посилання і на інші джерела наукової інформації, що за змістом 
обумовлено теоретичною складовою роботи Волосовець О.П. та Врублевської С.В.

За змістом стаття «Концепция синтропий/дистропий в наследовании атопической 
бронхиальной астмы у детей» є науковою діяльністю Волосовець О.П. та Врублевської 
С.В., яка спрямована на одержання нових знань, що можуть бути використані для 
практичних цілей.

Таким чином, відповідно до проведеного дослідження факт плагіату у статті 
Волосовець О.П., Врублевської С.В. «Концепция синтропий/дистропий в наследовании 
атопической бронхиальной астмы у детей», «Патологія». - 2015, уривки в якій 
використані зі статті Фрейдіна М.Б., Пузирьова В.П. «Синтропные гены аллергических 
заболеваний». Генетика.-2010. документально не підтверджується. Авторство Фрейдіна 
М.Б. під час використання уривків із статті «Синтропные гены аллергических 
заболеваний». Генетика.-2010. визнано та зазначено Волосовець О.П., Врублевської С.В. 
в повному обсязі.
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Висновки.

Відповідно до проведеного дослідження факт плагіату у статті Волосовець О.П., 
Врублевської С.В. «Концепция синтропий/дистропий в наследовании атопической 
бронхиальной астмы у детей», «Патологія». - 2015, уривки в якій використані із статті 
Фрейдіна М.Б., Пузирьова В.П. «Синтропные гены аллергических заболеваний». 
Генетика.-2010. -документально не підтверджується.

Авторство Фрейдіна М.Б. під час використання уривків із статті «Синтропные гены 
аллергических заболеваний». Генетика.-2010. визнано та зазначено відповідним чином
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