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Відповідно до ст. 32 Закону України «Про вищу освіту» заклади вищої 

освіти (ЗВО) зобов’язані вживати заходів, включаючи запровадження 

відповідних новітніх технологій, для запобігання та виявлення академічного 

плагіату в наукових роботах наукових, науково-педагогічних, педагогічних, 

інших працівників і здобувачів вищої освіти та притягнення їх (при наявності 

несанкціонованих запозичень) до дисциплінарної відповідальності. Тому, 

відповідно до положень Цивільного кодексу України, Закону України «Про 

вищу освіту», Закону України «Про авторське право і суміжні права» та 

Статуту Університету, з метою запобігання поширення плагіату в наукових 

роботах викладацького складу, докторантів, аспірантів, здобувачів наукового 

ступеня, кваліфікаційних робіт студентів усіх форм навчання; для розвитку 

навичок коректної роботи із джерелами інформації; дотримання вимог 

наукової етики та поваги до інтелектуальних надбань; активізації 

самостійності й індивідуальності при створенні авторського твору і 

відповідальності за порушення загальноприйнятих правил цитування 

розроблено комплекс заходів протидії плагіату.  

Визначення понять 

Плагіат – оприлюднення (опублікування) повністю або частково чужого 

твору під іменем особи, яка не є автором цього твору (ст. 50 Закону України 

«Про авторське право і суміжні права»); привласнення авторства на чужий 

твір або на чуже відкриття, винахід чи раціоналізаторську пропозицію, а 

також використання у своїх працях чужого твору без посилання на автора 

[https://uk.wikipedia.org/wiki/Плагіат]. 

Академічний плагіат − навмисне відтворення викладачем, докторантом, 

аспірантом, студентом тощо у науковій текстовій формі чужого твору, 

опублікованого на паперовому чи офіційно оприлюдненого на електронному 

носії, повністю або частково, під своїм іменем без посилання на автора. 

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 зрозумілішими свої твердження або для посилання на 

погляди іншого автора в автентичному формулюванні. 

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 – 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. 

Компіляція – навмисне компонування з декількох текстів одного з 

наданням плагіайованому матеріалу нового змісту, що не властивий 

оригіналу.  
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Автор – фізична особа, яка своєю індивідуальною творчою працею та 

(або) у співпраці з іншими особами (авторський колектив) створила твір і 

якій належать майнові права інтелектуальної власності на нього відповідно 

до Цивільного кодексу України, Закону України «Про авторське право та 

суміжні права», іншого закону чи договору. 

Твір – створений автором у результаті творчої діяльності за особистою 

ініціативою, на замовлення чи в порядку виконання службових обов’язків 

літературно-письмовий твір (книга, брошура, стаття, конспект лекції, 

аналітичний огляд, звіт, презентація тощо); ілюстрація, план, ескіз і 

пластичний твір, що стосуються науки; аудіовізуальний твір; фотографічний 

твір; інші твори, представлені в електронній (в тому числі цифровій) формі, 

яку може зчитувати комп’ютер (ст. 433 Цивільного кодексу України, ст. 8 

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

Репозитарій (електронний архів) – це місце де зберігаються і 

підтримуються різні дані у електронній (цифровій) формі. 

 Інституційний (науковий) репозитарій відкритого доступу – це 

електронний архів відкритого доступу, мережевий сервіс зі зберігання, 

систематизації та поширення творів у цифровому вигляді, що надається 

установою її працівникам та іншим зацікавленим особам доступ до 

матеріалів, ознайомлення з якими дозволене правовласниками.  

 Технічне здійснення можливості доступу всім охочим надається у будь-

який час і без обмежень. 

 Відкритий доступ – це безкоштовний, постійний, повнотекстовий доступ 

до наукових та навчальних матеріалів. 

 Депонування – розміщення твору в Репозитарії. 

 Депозитор – особа, яка розміщує твір в Репозитарії. 

 Договір приєднання – договір, умови якого встановлені Університетом, 

який може бути укладений лише шляхом приєднання автора до договору 

в цілому. Автор не може запропонувати свої умови договору (п.1 ст. 634 

Цивільного кодексу України). 

 Інтелектуальні права на твір включають виняткове право та особисті 

немайнові права. 

 Особисті немайнові права автора включають право авторства, право на 

ім'я, право на недоторканність твору, право на обнародування твору. 

 Виняткове (виключне) право – це майнове право особи, яка має щодо 

твору авторське право і (або) суміжні права, на використання цих 

об’єктів авторського права і (або) суміжних прав лише нею і на видачу 

лише цією особою дозволу чи заборону їх використання іншим особам у 

межах строку, встановленого Законом.  

 Виняткове право може належати одному або декільком фізичним чи 

юридичним особам (правовласникам). Правовласник може на свій 

розсуд вирішувати або забороняти іншим особам використання 

результату інтелектуальної діяльності. 
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 Архівна колекція – це сукупність окремих архівних документів різного 

походження, що мають наукову, історико-культурну цінність і об’єднані 

за однією або кількома ознаками (тематичною, авторською, 

хронологічною, номінальною тощо). 

 Архівний фонд – набір колекцій, що як правило, є продуктом одного зі 

структурних підрозділів Університету. 

 Наукове видання – видання, що містить результати теоретичних та (або) 

експериментальних досліджень, а також науково підготовлені до 

публікації пам’ятники культури і історичні документи. 

 Препринт (pre-print) — підготовлений до публікації матеріал. 

Види плагіату:  

 копіювання інформації іншого автора та видання роботи за свою без 

оформлення цитування; 

 дослівне копіювання чужої роботи (або її фрагменту) у свою без 

належного оформлення цитування; 

 парафраза – переказ своїми словами тексту іншого автора, суть якого 

полягає в заміні слів та знаків; 

 компілювання декількох наукових праць (чужих матеріалів) без 

самостійного дослідження та опрацювання оригінальних джерел. 

Суттю академічного плагіату (плагіату наукового твору), як 

протиправного явища, є виправдання витрачених бюджетних коштів або 

коштів замовника (ів), спонсора (ів) шляхом привласнення результатів чужої 

інтелектуальної праці: 

 крадіжки ідеї або слів іншої людини та представлення їх за власні; 

 використання результатів роботи іншої людини без вказання 

першоджерела, звідки вони були запозичені; 

 повного або часткового дублювання мистецького, наукового або іншого 

твору чи роботи та представлення за свою; 

 презентації вже існуючої ідеї або продукту як нового та оригінального. 

Відповідно до ст. 7  Закону суб'єктами авторського права є автори творів, 

їх спадкоємці та особи, яким автори чи їх спадкоємці передали свої авторські 

майнові права. При створенні твору спільною творчою працею кількох осіб 

первинні авторські права виникають у них одночасно і вони визнаються 

співавторами згідно зі ст. 436 Цивільного Кодексу та ст. 13 Закону України 

«Про авторське право і суміжні права». Авторське право на створений у 

співавторстві твір належить їм спільно. Право на використання твору та 

дозвіл або заборону використання твору іншими особами є виключними 

майновими правами автора (ів) твору, відчуження цих прав здійснюється 

лише за домовленістю сторін на підставі авторського договору (ст.15, ст. 31 

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

належить до особистих немайнових прав, яке не підлягає відчуженню й 

передбачає визнання іншими особами шляхом зазначення належним чином 

імені автора на творі та його примірниках за будь-якого публічного 

використання твору (ч. 1 п. 1 ст. 14 ЗаконуУкраїни «Про авторське право і 
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суміжні права»). Положення про первинну експертизу наукових праць на 

наявність академічного плагіату в Львівському національному медичному 

університеті імені Данила Галицького визначає основні поняття, завдання, 

принципи функціонування і призначення, склад і структуру та регламентує 

основні засади організації первинної автоматичної перевірки наукових праць 

– наукових текстів та дисертаційних  матеріалів, розроблене відповідно до 

рекомендацій Асоціації Європейських університетів щодо відкритого доступу 

до наукової інформації (2008 р.), міжнародних асоціацій IFLA, SPARC, 

LIBER, EiFL та ін., а також у відповідності до постанови Верховної Ради 

України «Про Рекомендації парламентських слухань з питань розвитку 

інформаційного суспільства в Україні» (2006 р.), базується на Законі України 

«Про вищу освіту» щодо забезпечення відкритого безкоштовного Інтернет-

доступу до ресурсів, створених за рахунок коштів Державного бюджету 

України. Дисертації у відкритому доступі зберігаються в Українському 

інституті науково-технічної і економічної інформації з 1991 року в 

паперовому вигляді, з 1998 року – в електронному, що дає можливість, 

використовуючи програмне забезпечення для перевірки на плагіат, 

здійснювати адекватну первинну експертизу дисертацій, а також 

кваліфікаційних та інших наукових робіт на наявність академічного плагіату.  

Антиплагіатна експертиза в Львівському національному медичному 

університеті включає комплекс заходів з метою: 

 забезпечення збереження авторських прав шляхом проведення перевірки 

наукових робіт на плагіат до процедури їх захисту; 

 формування та розвитку бази даних та електроного репозитарію 

фундаментальних наукових робіт, як джерела забезпечення вільного 

доступу до наукових матеріалів для сприяння підвищенню престижу 

університету; 

 покращення якості освіти, яке базується на підвищенні продуктивності 

навчального процесу та прискоренні передачі знань. 

Відповідно до ч. 6 ст. 69 Закону України «Про вищу освіту» ЗВО 

здійснюють заходи з запобігання академічному плагіату − оприлюдненню 

(частково або повністю) наукових результатів, отриманих іншими особами, як 

результатів власного дослідження та / або відтворенню опублікованих текстів 

інших авторів без відповідного посилання. З метою стимулювання 

викладацького складу, докторантів, аспірантів, здобувачів наукового ступеня 

та студентів випускників усіх форм навчання до самостійного виконання 

наукових робіт пропонується здійснювати попереднє заслуховування та 

обговорення результатів виконаних наукових робіт на засіданнях наукових 

студентських гуртків, товариств молодих вчених, круглих або дискусійних 

столів; на засіданнях кафедр (лабораторій) на яких виконувалася робота. 

Профілактика плагіату в університеті здійснюється шляхом: 

 формування, видання та розповсюдження методичних вказівок з 

визначенням уніфікованих вимог щодо належного оформлення посилань 

на матеріали, використані у наукових роботах; 
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 запровадження на факультетах та в інститутах спеціальних занять з 

основ адекватного проведення досліджень та написання наукової роботи, 

на яких акцентувати увагу на коректному використанні у наукових 

роботах інформації з інших джерел та уникненні плагіату, правилах 

опису джерел та оформлення цитувань; 

 розміщення цього Положення на офіційному Web-сайті Львівського 

національного медичного університету імені Данила Галицького. 

Наукові керівники і консультанти повинні обов’язково інформувати 

студентів, аспірантів, докторантів і здобувачів з пунктами цього Положення, 

контролювати і попереджувати факти плагіату на всіх етапах виконання 

наукових робіт. 

Твір розміщується у Репозитарії після укладання між автором та 

університетом Авторського договору, за яким особисті немайнові права 

автора не є відчужуваними та зберігаються за ним незалежно від способу 

публікації та (або) депонування.  

Виняткове право на твір автор реалізує, добровільно ухвалюючи рішення 

про представлення своєї публікації в Інтернет. Підписуючи Авторський 

договір автор передає Університету на безоплатній основі невиняткові права 

на використання твору: 

 на внесення твору у базу даних Репозитарію; 

 на відтворення твору чи його частин у електронній формі, не змінюючи 

її змісту; 

 на виготовлення електронних копій твору для постійного архівного 

зберігання; 

 на використання твору без одержання прибутку та на виготовлення його 

копій для некомерційного розповсюдження; 

 на надання електронних копій твору для відкритого доступу в Інтернеті. 

Підписом у Авторському договорі автор підтверджує, що розміщуючи 

роботу у Репозитарії він не порушує прав третіх осіб (інших авторів або 

видавництв). Авторським договором автор підтверджує, що на момент 

розміщення твору у Репозитарії лише йому належать виняткові майнові 

права на твір, що вони ні повністю, ні частково нікому не передані (не 

відчужені), що майнові права на твір ні повністю, ні в частині не є предметом 

застави, судового спору або претензій з боку третіх осіб. Автор несе всі види 

відповідальності перед третіми особами, що заявили свої права на твір, 

відшкодовує Університету всі витрати, спричинені позовами третіх осіб про 

порушення авторських та інших прав на твір. У випадку, коли твір створено у 

співавторстві, при розміщенні такого твору у Репозитарії кожний з авторів 

приймає умови цього договору. Автор зберігає за собою право 

використовувати самостійно чи передавати аналогічні права на використання 

твору третім особам. Авторський договір може бути розірваний на вимогу 

автора, якщо він позбавляється майнових прав на твір, які мав на момент 

розміщення твору у Репозитарії, а також якщо договір містить інші умови, 
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обтяжливі для автора. В таких випадках він сам або за допомогою 

уповноваженого працівника бібліотеки вилучає роботу з Репозитарію 

Одним із сучасних напрямків боротьби  з академічним плагіатом  є його 

виявлення і констатація за допомогою комп’ютерних програм в мережі 

Інтернет та Репозитарії. При виборі рекомендованих програм необхідно 

звертати увагу на те, щоб вони встановлювали відсоток унікальності тексту, 

повноцінно підтримували українську, російську та англійську мови, легко 

інсталювалися і були ліцензійними та (або) вільнодоступними. Пошуковий 

сервер (ПС) містить комплекс програм, які використовують спеціальні 

алгоритми аналізу вмісту веб-сайтів в масштабах всього Інтернету, де можна 

набрати в відповідному рядку ключові слова і отримати багато посилань на 

ресурси з потрібною інформацією. Складається з трьох основних частин: 

робота, індекса і обробника запитів. Робот (Crawler, Bot, Robot) – це 

програма, що відкриває web-сторінки, зчитує (індексує) їх вміст і далі слідує 

за посиланнями, знайденими на цій сторінці. Робот повертається через певні 

проміжки часу (наприклад, щомісяця) і знову індексує сторінку. Все, що 

знаходить і зчитує робот, потрапляє у індекси ПС. Індекси являють собою 

сховища інформації, де зберігаються копії текстової складової усіх 

відвіданих і проіндексованих web-сторінок. Обробник запитів – це програма, 

яка у відповідності з поданим запитом аналізує індекси ПС в пошуках 

інформації, що цікавить користувача і видає йому в порядку зменшення 

релевантності (відповідності запиту) знайдені документи. У Львівському 

національному медичному університеті імені Данила Галицького, на 

факультетах, теоретичних та клінічних кафедрах затверджуються (з числа 

штатних працівників університету) особи, відповідальні за перевірку 

наукових робіт із застосуванням електронних систем програмного 

забезпечення антиплагіатної експертизи. Такими особами не можуть 

призначатися викладачі-сумісники, аспіранти, здобувачі. Рекомендоване 

програмне забезпечення визначається та оптимізується науковим відділом 

Львівського національного медичного університету імені Данила 

Галицького. 

Перевірка та пошук співпадінь виконується по шинглах (методом шингл-

розбивки тексту). Шингл – структурно-логічний фрагмент тексту, що 

складається з послідовності декількох слів). Пошук в Інтернеті та Репозитарії 

Університету здійснюється декількома пошуковими серверами, ліцензованим 

програмним забезпеченням, при необхідності швидкої додаткової експертизи 

англомовних текстів малого об’єму з додатковим залученням ресурсів інших 

інтернет-сервісів. 

В результаті проведення експертизи візуалізується відсоток унікальності 

(оригінальності) тексту та список сайтів з відсотком збігу у відповідному 

кольорі в залежності від застосованого програмного забезпечення та 

пошукових серверів. Результат експертизи підлягає додатковому аналізу щодо 

кількості виявлених співпадінь, кількісної та якісної текстової 

характеристики збігів та адекватності посилань на першоджерела, включно з 

науковими публікаціями автора (авторів). 
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Антиплагіатна експертиза є складовою системи внутрішнього 

забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти. Положення 

про проведення антиплагіатної експертизи набуває чинності з моменту 

затвердження його наказом. 

Запобігання академічному плагіату включає інструкції, процедури та 

заходи із формування несприйняття академічної нечесності; створення умов, 

що унеможливлюють академічний плагіат; виявлення академічного плагіату в 

наукових статтях, монографіях, дисертаціях, підручниках, навчальних ви-

даннях; притягнення до відповідальності за академічний плагіат.  

Керівники структурних підрозділів інформують працівників з вимогами 

щодо передачі наукових робіт для автоматизованої перевірки на плагіат. 

Деканати факультетів і кафедри, як структурні підрозділи, які здійснюють 

адміністративний супровід випускних кваліфікаційних і дисертаційних робіт, 

визначають осіб із числа науково-педагогічних працівників, відповідальних 

за прийом, зберігання, систематизацію електронних версій наукових праць та 

їх перевірку на плагіат.  

Одним із сучасних напрямків боротьби з академічним плагіатом є його 

виявлення і констатація за допомогою комп’ютерних програм. На 

сьогоднішній день існують програмні засоби (ПЗ) які візуалізують 

співпадіння та стверджують відсоток унікальності тексту. У науковому 

відділі встановлено та функціонує ліцензоване антиплагіатне програмне 

забезпечення, яке постійно оновлюється. Статті у спеціалізовані журнали, 

наукові роботи (включаючи дисертаційні) та наукові звіти кафедр 

рецензуються відповідальним за технічну експертизу наукових робіт за 

скеруванням відповідного структурного підрозділу університету. Довідка про 

автоматизований аналіз роботи на плагіат докладається або підшивається до 

скерування та (або) відгуку установи, зберігається і є обов’язковою для 

допуску наукової праці до публікації чи до захисту.  

Відповідальна особа за результатами перевірки наукових робіт на 

факультеті проводить облік, загальний якісний аналіз їх рівня та, відповідно 

до Закону України «Про авторське право та суміжні права», при 

необхідності, формує звіт щодо результатів автоматизованої перевірки робіт 

на плагіат. 

Для технічної підтримки перевірки наукових та навчальних праць на 

наявність академічного плагіату в методичних вказівках університету 

розміщується посилання на сервіси з первинної перевірки наукових праць на 

наявність плагіату.  

Попереднє (первинне) виявлення плагіату в наукових, навчальних, 

науково-методичних працях, дисертаційних та кваліфікаційних роботах 

здійснюється шляхом експертної оцінки (рецензування, відгуки керівників), 

використання комп’ютерних програм та вільнодоступних інтернет-ресурсів. 

Запобігання та виявлення академічного плагіату розповсюджується на 

наукові та навчальні праці науково-педагогічних, наукових та інших 

працівників університету, докторантів, аспірантів; осіб, прикріплених до 
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університету з метою здобуття наукового ступеня доктора філософії 

(кандидата наук) поза аспірантурою та студентів.  

Якщо науковець не погоджується з результатами автоматизованої 

перевірки на плагіат, йому надається можливість викласти свою позицію та 

обгрунтувати її науково у вигляді апеляції. Науковий керівник (науковий 

консультант) роботи, завідувач кафедри має право здійснити попередній ав-

томатизований аналіз роботи, звернувшись із електронною версією до 

відповідальної особи. Довідка при цьому не надається. 

При поданні на затвердження наукової роботи викладачі, докторанти, 

аспіранти, здобувачі наукового ступеня та студенти-випускники усіх форм 

навчання, наукові роботи яких підлягають перевірці системою, інформуються 

про правила подачі наукової роботи та про можливі санкції у випадку вия-

влення плагіату. Відмова у належному оформленні первинної та/або 

супровідної документації та проведенні антиплагіатної перевірки детермінує 

недопущення наукової роботи до публікації чи захисту. Відповідальний за 

автоматичну перевірку наукових текстів та дисертаційних матеріалів вводить 

текст роботи в електронну систему програмного забезпечення антиплагіатної  

експертизи та перевіряє її на наявність плагіату. Після перевірки на плагіат 

наукової роботи відповідальний за автоматичну перевірку наукових текстів та 

дисертаційних матеріалів через 1-5 днів після подання роботи надає висновок 

про проведення первинної експертизи на наявність плагіату з указанням від-

сотку унікальності (оригінальності) текстових даних у представленій роботі 

особисто автору або через електронну почту. Перевірка документів на 

наявність плагіату проводиться для вільнодоступних щодо аналізу 

(незахищених паролем) електронних варіантів, представлених у форматах: 

*.txt, *.rtf (RichTextFormat), *.doc (Word 97− Word 2003),*.docx, *.docm (Word 

2007-2010), *.pdf (PortableDocumentFormat), *.odf, *.odt (OpenTextDocument). 

Наукова робота вводиться в електронну систему програмного забезпечення 

антиплагіатної  експертизи повністю для визначення загального відсотку 

унікальності (оригінальності) текстових даних у представленій роботі. 

Рекомендовані показники оригінальності текстів: для кваліфікаційних робіт 

здобувачів вищої освіти та тез доповідей студентів: понад 80% − текст 

вважається оригінальним, від 70% до 80% − оригінальність тексту задовільна, 

слід перевірити наявність посилань на першоджерела; від 40% до 70% − 

матеріал відправляється на доопрацювання; менше 40% − матеріал до 

розгляду не приймається. Для наукових, навчальних, методичних праць 

(статті, монографії, підручники, навчальні посібники, конспекти лекцій та 

інше) при унікальності понад 80% − текст вважається оригінальним; від 70% 

до 80% − оригінальність тексту задовільна, від 60% до 70% − необхідно 

перевірити наявність посилань на першоджерела; від 50% до 60% матеріал 

відправляється на доопрацювання; менше 50% − матеріал до розгляду не 

приймається. Максимальний збіг текстових даних не повинен перевищувати 

межу 30%. Відсоток унікальності (оригінальності) текстових даних для 

підручників, навчальних посібників, інших навчально-методичних 

матеріалів, монографій, типових кваліфікаційних робіт та інших публікацій 
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не повинен бути меншим 70%, для кандидатських та докторських 

дисертаційних робіт – не меншим 80%). Висновок у роздрукованому вигляді 

у вигляді довідки згідно з встановленою формою додається до наукової 

роботи при її остаточному поданні до публікації чи захисту. 
 

Програмне забезпечення для боротьби з академічним плагіатом  

 

Перевірка на плагіату тій чи іншій формі існувала завжди, але не була 

достатньо ефективною. З появою спеціалізованого програмного забезпечення 

із виявлення плагіату ця справа значно полегшилась, але автоматизована 

перевірка, значною мірою, є допоміжною для прийняття кінцевого рішення 

фахівцями-експертами. Для проведення первинної антиплагіатної експертизи 

на кафедрах та факультетах не рекомендується користуватися анти-

плагіатними онлайн інтернет-ресурсами (ви надаєте всю інформацію про 

проведені дослідження третім, юридично не відповідальним особам, 

комерційним структурам, що містить додаткові юридичні ризики). 

На сьогоднішній день існують програмні засоби, які здійснюють 

встановлення відсотку унікальності тексту (табл. 1.1). Сервіси для перевірки 

текстів на унікальність переважно працюють за подібними алгоритмами. При 

виборі програм необхідно звертати увагу на їхню здатність повноцінно 

підтримували українську, російську та англійську мови, зручність та 

доступність для використання. Кожне програмне забезпечення (ПЗ) має свої 

особливості, переваги та недоліки, про що мова йтиме далі. При проведенні 

первинної антиплагіатної експертизи документ попередньо трансформується 

у формат .txt і перевіряється. Перевірка та пошук співпадінь виконується по 

шинглах (методом шингл – розбивки тексту). Шингл – структурно-логічний 

фрагмент тексту, що складається з послідовності декількох слів. Пошук в 

Інтернеті здійснюється декількома пошуковими системами; візуалізується 

відсоток оригінальності тексту та список сайтів з відсотком збігу у від-

повідному кольорі в залежності від застосованих пошукових серверів (ПС).  

Пошуковий сервер містить комплекс програм, які використовують 

спеціальні алгоритми аналізу вмісту веб-сайтів в масштабах всього Інтернету 

за ключовими словами для отримання посилань на ресурси з потрібною 

інформацією. Складається з робота, індекса і обробника запитів. Робот 

(Crawler, Bot, Robot) – це програма, що відкриває web-сторінки, зчитує 

(індексує) їх вміст і далі слідує за посиланнями, знайденими на цій сторінці. 

Робот повертається через певні проміжки часу (наприклад, щомісяця) і знову 

індексує сторінку. Все, що знаходить і зчитує робот, потрапляє у індекси ПС. 

Індекси являють собою величезне сховище інформації, де зберігаються копії 

текстової складової усіх відвіданих і проіндексованих web-сторінок. 

Обробник запитів – це програма, яка у відповідності з поданим запитом 

перебирає індекси ПС в пошуках інформації, що цікавить користувача і надає 

документи в порядку зменшення релевантності (відповідності запиту).  
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Таблиця 1.1. 

Основні антиплагіатні програми, застосовувані у ЗВО України 

 

№ п/п Назва ПЗ Доступ до ПЗ 

1. AntiPlagiarism.NET http://antiplagiarism.net/ru/ 

2. Advego Plagiatus http://advego.ru/plagiatus/ 

3. Cognitive Text Analyzer http://www.cognitivetpg.com/ 

4. Compare Suite http://www.comparesuite.ru/ 

5. Double Content Finder  

(DC Finder) 

http://progidarom.ru/soft/internet/ 

DCFinder.exe  

(на даний момент не підтримується) 

6. Etxt Антиплагиат https://www.etxt.ru/antiplagiat/ 

7. Plagiarism Detector Personal http://plagiarism-detector.com/ 

8. Turnitin http://turnitin.com/en_us/ 

9. Viper http://www.scanmyessay.com/ 

10. Unplag (Unicheck) https://unicheck.com/uk-ua 

11. Плагіат.пл (Strikeplagiarism) https://strikeplagiarism.com/uk/ 

12. Плагиата.НЕТ http://www.mywebs.ru/plagiatanet.html 

 

Etxt Антиплагіат (рис. 1.1). Программа призначена для пошуку плагіату 

в мережі та оцінки унікальності текстів; обсяг програми 1,3 Mb; платформа 

Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP; створена ООО «Инет-Трейд» у 2008 р., 

постійно обновляється та вдосконалюється. 

 

 

Рис. 1.1. Інтерфейс програми Etxt Антиплагіат, версія 4.36.0.0 

 

AntiPlagiarism.NET – програмний продукт для перевірки тексту на 

http://antiplagiarism.net/ru/
http://advego.ru/plagiatus/
http://www.cognitivetpg.com/
http://www.comparesuite.ru/
http://progidarom.ru/soft/internet/
http://www.etxt.ru/antiplagiat/
http://plagiarism-detector.com/
http://turnitin.com/en_us/
http://www.scanmyessay.com/
http://www.mywebs.ru/plagiatanet.html
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наявність запозичень з різних джерел Інтернету. Пошук плагіату відбувається 

за індексом найбільших пошукових систем. Визначає відсоток унікальності 

тексту. Неунікальні фрагменти у тексті виділяються різними кольорами. 

Наявна пакетна перевірка. Наявна перевірка сайту. Розширені налаштування. 

Підтримка форматів: doc, docx, pdf, odt, html, txt, rtf. Підтримка списку 

проксі. Вартість програми близько 20$.  

Варіанти програми AntiPlagiarism за своєю структурою та 

функціональністю є платними комерційними модифікаціями «Etxt 

Антиплагиат» з акцентом на англомовний контент (рис. 1.2). Установка 

повнофункціональної програми є платною, тому її використання не є 

легкодоступним. 

 

 

Рис. 1.2. Сайт програми AntiPlagiarism.NET 

 

Програми біржі контенту «ETXT»: «Etxt Антиплагиат», «Anti 

Plagiarism.NET» – комерційна версія, що має безкоштовну демо-версію, 

дозволяють перевіряти написані тексти, сторінки потрібного сайту та вести 

пакетну перевірку всіх файлів з папки.  

Для того, щоб не здійснювати завантаження файлів по одному, існує 

пакетна перевірка. Пакетна перевірка дозволяє завантажити до програми 

«Etxt Антиплагиат» (налаштування програми «Anti Plagiarism.NET» є ана-

логічним) папку з файлами для одночасної перевірки. Для перевірки тексту 

потрібно вставити його у віконце сервісу, і натиснути кнопку «Перевірити на 

унікальність». Інтерфейс програм зрозумілий і зручний (рис. 1.3), адекватно 

та правдоподібно розпізнається не унікальний текст. «AntiPlagiarism.NET», як 

комерційна версія, є більш стабільною у роботі. Програма розповсюджується 

за принципом “як є”.  
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Рис. 1.3. Інтерфейс та можливості програми AntiPlagiarism.NET 

 

Advego Plagiatus. Програма з інтуїтивним інтерфейсом (рис. 1.4), 

призначена для пошуку в Інтернеті повних або частин копій текстових 

документів. Показує ступінь унікальності тексту, джерела тексту, відсоток 

співпадіння тексту, перевіряє унікальність вказаного URL; обсяг програми 1,6 

Mb; платформа Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows 

2000; програма створена розробниками біржі контенту Advego; програма 

знаходиться у стадії публічного бета-тестування. 

Програма Advego Plagiatus (версії 1.3.1.7 та новіші) достатньо адекватно 

перевіряє контент, візуалізує сайти, на яких були збіги матеріалу, показує 

унікальність тексту у відсотках. За принципом роботи майже не відрізняється 

від програми «Etxt Антиплагіат». Хоча «Etxt Антиплагіат» має більше 

можливостей, Advego Plagiatus працює дещо швидше і стабільніше, 

об’єктивність пошуку залежить від адекватності налаштувань. Текст, який 

перевіряється у Advego Plagiatus, ділиться на фрази, а потім відбувається 

пошук подібних фраз в Інтернеті через пошукові сервери. 

 

 
 

Рис. 1.4. Інтерфейс програми Advego Plagiatus, версія 1.3.3.1 

http://advego.ru/3ZGWnuYQS3
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Якщо фраза знайдена в Інтернеті, то вона вважається неоригінальною й 

підсвічується жовтим кольором. Недоліки: вимагає ручних налаштувань, 

обмеженість до 200000 символів, проте все ж таки цей обсяг є достатнім для 

перевірки праць малого та середнього об’єму (тези доповідей, статті, курсові 

та магістерські роботи, автореферати дисертацій), адекватність аналізу 

детермінує можливість застосування для перехресної перевірки розділів 

дисертаційних праць.  

Результати перевірки старішими версіями «Advego Plagiatus» потрібно 

правильно інтерпретувати, – враховувати, що в збігах не ігноруються 

малозначимі словосполучення (неунікальних збігів виходить більше, а 

відсоток унікальності - нижче), а через некоректну роботу з Google в окремих 

випадках можуть візуалізуватися не всі джерела збігів (відсоток унікальності 

може помилково незначно завищуватися).   

 

Також існує і активно рекламується нова десктопна програма для 

пошуку неунікальності і плагіату «Advego Plagiatus 3.0». у якій існує 

інтеграція зі службою «Адвего антикапча»: https://advego.com/anticaptcha/. 

Для підключення служби необхідно отримати ключ API, після чого зберегти 

його в налаштуваннях програми у відповідному полі.  Ключ можна отримати 

тут: https://advego.com/anticaptcha/api/. Проте  в окремих випадках капчу  

Google поки що треба розгадувати вручну або використовувати Antigate (anti-

captcha.com).  За розгадування капч з рахунку виконавця в Адвего стягується 

плата з розрахунку 0.60 у.о.  за 1000 капч за курсом біржі WM, в залежності 

від валюти облікового запису користувача. 

 

Основні відмінності програми 3.0 (рис. 1.5) від 1.3: 

 

 Загальна архітектура з онлайн-перевіркою; 

 Підтримка Linux і Mac OS; 

 Нові оригінальні алгоритми роботи з ПС, як наслідок кардинальне 

зменшення кількості капч; 

 Продовження роботи з ПС при блокуванні; 

 Оптимізація роботи, визначення найбільш вагомих фраз; 

 Відновлення роботи з ПС Google (стара версія «Advego Plagiatus» з 

Google адекватно не працює); 

 Оновлення програми через інтерфейс програми; 

 Інтеграція зі службою Адвего антікапчі - ключ можна отримати тут: 

https://advego.com/anticaptcha/api/ 

 Підтримка ipv6 

Підтримувані ОС: Windows XP, 7, 8, 8.1, 10;  Linux, MacOS. Linux 32-bit: 

не підтримується. Посилання на інсталятори: 

 Windows 64 bit (7, 8, 8.1, 10): https://advego.com/plagiatus/a...ne_windows-

amd64.exe 
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 Windows 32 bit (7, 8, 8.1, 10): https://advego.com/plagiatus/a...ine_windows-

i386.exe 

 Windows XP або Vista будь розрядності: 

https://advego.com/plagiatus/a..._windows-i386-xp.exe 

 Linux 64 bit: https://advego.com/plagiatus/a...ine_linux-x86_64.run (для 

запуску - файл launch в папці advego_plagiatus_3 в домашній директорії 

користувача.) 

 Mac OS (не менше 10.12): https://advego.com/plagiatus/a...ne_darwin-

x86_64.dmg 

 

 
 

Рис. 1.5. Інтерфейс програми Advego Plagiatus, версія 3.0.13 

 

Програма Double Content Finder (DC Finder) призначена для пошуку 

ідентичних текстів; обсяг програми 400 Mb; платформа: Windows 

2000/XP/Vista/7; програма розроблена  працівниками біржі контенту 

TextBroker в 2007 році; на даний момент підтримка програми призупинена. 

 

При роботі з програмою Double Content Finder (рис. 1.6) необхідно 

вибрати один із трьох способів перевірки: перевірка сторінки (вказується 

URL), вставка з буфера обміну, завантаження файлу з текстом. У випадку 

неунікальності контенту, буде показано список адрес, з яких були взяті 

запозичення. Недоліки: визначення плагіату відбувається адекватно на основі 

даних лише Google; часто «зависає»; вимагає «ідеального» інтернет-

з’єднання; є невалідною щодо кінцевого результату (навіть з найменшим 

відсотком неунікальності тексту звіт подібності візуалізується як «текст не 

унікальний»). Не рекомендується до застосування. 



17 
 

 

Рис. 1.6. Інтерфейс програми Double Content Finder (DC Finder) 

 

Програма «Плагиата.НЕТ» призначена для пошуку в Інтернеті повних 

або частин копій текстових документів; Обсяг інсталятора 8,6Mb,  

програми без інсталятора – 14,8Mb; платформа: Windows 2000/XP/Vista/7; 

програма розроблена студією веб-дизайну My Web Studio. Програма 

«Плагиата.НЕТ» (рис. 1.7) розрахована для пошуку в Інтернеті часткових або 

повних копій текстових документів. Програма показує ступінь унікальності 

тексту у відсотках і джерела тексту. Це дає змогу одразу перевірити ресурси, 

звідки були взяті запозичення. Програма показує ступінь унікальності тексту 

у відсотках і джерела запозичення, детермінує можливість перевірки сторінок 

в Інтернеті. Неунікальний текст, тобто плагіат, по закінченню експертизи 

виділяється іншим кольором. Після завершення перевірки програма 

«Плагиата.НЕТ» показує час, протягом якого здійснювалася перевірка. 

Програма підтримує формати RTF, DOC, DOCX – можливість роботи з 

документами Microsoft Word, Microsoft WordPad та інших редакторів. Недо-

ліки: визначення плагіату відбувається на основі лише даних Google; 

повільна безплатна версія є неадекватною щодо кінцевого результату.  
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Рис. 1.7. Інтерфейс програми Плагиата.НЕТ 

 

Система автоматичного виявлення плагіату в текстах Cognitive Text 

Analyzer. У систему вводиться досліджуваний текст. Далі Cognitive Text 

Analyzer (рис. 1.8) проводить синтаксичний, семантичний і структурний 

розбір і аналіз тексту, усуває синтаксичні і семантичні неоднозначності і 

виявляє близько сотні характеристик, властивих даному тексту. Точна 

кількість характеристик залежить від обсягу тексту і різноманітності 

конструкцій, що зустрічаються в тексті. Швидкість розбору тексту на 

сучасному офісному комп’ютері складає 450-500 сторінок тексту в хвилину. В 

порівняні з іншими програмами ця програма працює дуже швидко. Працює 

адекватніше з англомовними, ніж з україно- та російськомовними текстами. 

На відміну від існуючих систем перевірки на плагіат, що використовують 

стандартні ознаки, Cognitive Text Analyzer враховує структурні зв’язки, 

підлеглість одних конструкцій іншим в рамках пропозиції. Виділені зв’язки 

інваріантні до перестановки абзаців і пропозицій усередині тексту, 

контекстній заміні слів. Як показали дослідження, ці характеристики 

демонструють високу статистичну стійкість в застосуванні до творів 

конкретного автора. Це дозволяє порівнювати текстові твори, отримувати 

кількісні оцінки їх близькості і з високою статистичною достовірністю судити 

про приналежність перу того або іншого автора; застосовується в англо- та 

російськомовній журналістиці. 
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Рис 1.8. Сайт програми Cognitive Text Analyzer: http://www.cognitivetpg.com/ 

 

Програма Plagiarism Detector (рис. 1.9) розроблена для ефективного 

виявлення, звітності та запобігання плагіату. Програма для Microsoft Windows 

10 (XP, Vista, 7,8 і т.д.) для порівняння документів з базами даних популярних 

пошукових систем для візуалізації можливих джерел і порівняння з такими 

джерелами на наявність текстових запозичень. Основне завдання програми: 

автоматичний пошук цифрового плагіату (неавторизованого копіювання 

текстового матеріалу) з мережі Інтернет.  

 

 
 

Рис. 1.9. Сайт програми Plagiarism Detector: https://plagiarism-

detector.com/c/ua/index.php 

 

Програма розроблена з метою використання найбільшої доступної бази 

документів в світі - бази пошукових систем. Детектор плагіату має безліч 

функцій (див. наступну сторінку) для всіх можливих ситуацій, що 

стосуються порівняння текстів і пошуку плагіату або неточних копій. 

Програма була серед переможців численних наукових змагань з виявлення 

http://www.cognitivetpg.com/
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плагіату в багатьох країнах. Вимоги: Microsoft Net Framework 2.0. New plain 

text extraction methods.  PDAS - Plagiarism Detector Accumulator Server 

integration.  Database functionality added. Local folder comparison added.  

Comparison of 2 Documents added. Цей програмний продукт для пошуку і 

запобігання плагіату - одне з визнаних кращих рішень; створений для 

максимальної зручності у користуванні при збереженні максимальної 

внутрішньої складності алгоритмів.  

Переваги Детектора плагіату: 

 Документи, що перевіряються, не залишають Ваш комп'ютер. 

 Ви повністю розпоряджаєтеся Вашими звітами. 

 Документи не зберігаються в будь-якій базі даних. 

 Детектор плагіату працює швидко - в середньому по 2 хвилини на 

документ. 

 Документи перевіряються негайно - ніяких черг. 

 Перевірка здійснюється по мільярдам онлайн-ресурсів. 

 Легко інтегрується з продуктами Microsoft: Word\PowerPoint перевірка в 

одне натискання, інтеграція з Word, інтеграція з PowerPoint.  

 Має відмінні функції роботи зі звітами. 

 Багатофункціональний переглядач звітів. 

 Розширений механізм порівняння. 

 Швидке порівняння онлайн джерела з документом.  

 Детектор плагіату підтримує безліч форматів документів: * .pdf, * .doc, * 

.docx, * .html, * .txt, * .rtf, * .odt. 

 Версії Microsoft Word від 2000 до 2017 (* .docx). 

 Версії Microsoft PowerPoint від 2000 до 2017 (* .pptx). 

 Якісна підтримка PDF - без додаткового ПЗ. 

  Безліч варіантів екстракції тексту для впевненості в результаті.  

 Автоматичне визначення кодування та мови. 

  Підтримка різноманітних кодувань для текстових документів.  

 97% Ефективність - без помилкових спрацьовувань. 

 Автоматичне визначення і обробка посилань. 

 Пакетна обробка документів. 

 Алгоритми обробки цитування. 

 Онлайн збереження звітів в PDF. 

 Проста передача звітів по мережі або пошті. 

 Надійні функції для простого та ефективного пошуку плагіату. 

 Програма має простий інтерфейс, роботу можна почати відразу після 

установки Plagiarism Detector на комп’ютер. Підтримує обробку документів у 

пакетному режимі, тобто декілька робіт одночасно. Детектор плагіату – 

ефективна програма для пошуку плагіату в текстових документах різного 

формату.  Адекватно перевіряє за лічені хвилини як невеликі тексти, так і 

об'ємні документи, в т.ч. дисертаційні роботи. Детектор плагіату (рис. 1.10) 

працює безпосередньо з найкращими ПС, включаючи Google, Yahoo.  
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Моментально виявляє і наочно відстежує текст оригіналу, якщо такий існує.  

Автоматично розпізнає посилання на інтернет ресурси і вміє відрізняти 

справжній плагіат від правильно оформлених посилань. 

 

 
 

Рис.1.10.  Інтерфейс програми Plagiarism Detector.  

 

Детектор плагіату працює в багатопотоковому режимі, що забезпечує 

високу швидкість роботи і високу точність результатів.  Детектор плагіату 

вміє інтегруватися в пакет Microsoft Office, що дозволяє здійснити перевірку 

на Плагіат одним натисканням кнопки на панелі програми Word. Детектор 

плагіату – єдина програма яка здатна адекватно перевіряти MS PowerPoint 

презентації. Таким чином, «Детектор плагіату» − платна програма, з 

допомогою якої можна здійснювати пошук однакових фрагментів тексту, 

тобто плагіату, в мережі Інтернет. Після встановлення програма сканує ви-

браний текст і візуалізує запозичення. Пошук не унікального тексту можна 

здійснювати не лише в Інтернеті, але також і на чітко вказаних носіях. 

Вважаємо оптимальною для первинної перевірки дисертаційних праць. 

 Програма Compare Suite (рис. 1.11) не лише виявляє схожість в текстах, 

але порівнює файли і папки. Вважається найкращою з існуючих професійних 

програм. За допомогою стандартної версії програми можливе порівняння 

таких типів файлів, як Adobe PDF, файлів Word, Excel та веб-сторінок.  
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Рис. 1.11. Інтерфейс завантаження програми Compare Suite  

 

CompareSuite – не типовий інструмент для порівняння, тому що він може 

бути використаний для різних типів порівняння – посимвольного, послівного 

і за ключовими словами (рис. 1.12). Одна з головних відмінностей в тому, що 

програма дозволяє використовувати різні методи порівняння. Тому завжди 

можна дізнатися, в якому аспекті файли схожі, а в якому – відмінні. Програма 

вміє порівнювати також графічні та звукові файли, що безумовно є корисним 

доповненням до програми. 

 

Рис. 1.12. Інтерфейс програми Compare Suite 
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Програма порівнює файли великих розмірів і навіть в архівах.Compare 

Suite випускається у вигляді стандартної і професійної версії. Професійна 

версія додатково підтримує елементи, необхідні для порівняння файлів і 

папок, розташованих на FTP, також аналізує графічні та звукові файли, що 

безумовно є корисним доповненням, дає можливість створення коментарів до 

файлів і документів, роблячи зручною, наприклад, спільну роботу над 

написанням тексту в команді.  

 

Серйозним недоліком Compare Suite є надто висока ціна: 70$ за 

стандартну і 140$ за професійну версію. Обмеженням для широкого 

впровадження є відсутність повнофункціональної демо-версії та висока 

вартість програми. 

Компанія Turnitin є провідною на ринку США з 1998 року. Вона є не 

просто програмним забезпеченням перевірки на плагіат, а інструментом для 

викладачів та студентів з покращення академічного письма. Це флагман серед 

програмного забезпечення для академічного письм (рис. 1.13). На сайті 

програми http://turnitin.com/en_us/ можна отримати повну інформацію. 

 

 
 

Рис. 1.13. Інтерфейс програми Turnitin 

 

 

Материнська компанія Turnitin, iParadigms LLC, керує інформаційним 

веб-сайтом Plagiarism.org, а також пропонує аналогічну службу виявлення 

плагіату для редакторів газет та видавців книг і журналів під назвою 

iThenticate.  Інші інструменти, включені до комплекту Turnitin, - це 

GradeMark (онлайн-сервіс та зворотній зв'язок) та PeerMark (послуги 

експертної оцінки).  3 лютого 2009 року Turnitin випустив пакет WriteCycle 

Suite, який поєднує службу перевірки оригінальності за допомогою 

інструментів для оцінювання в Інтернеті GradeMark та інструментів 

PeerMark. 4 вересня 2010 року, крім послуги "WriteCycle" анонсовано 

Turnitin2. Програма розрахована на рівень як шкільної, так і вищої освіти. На 

сьогодні база налічує понад 500 мільйонів документів. Наявний російський 

http://turnitin.com/en_us/
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сайт (рис. 1.14). Україномовного інтерфейсу програми на момент 

дослідження не виявлено. 

 

 
 

Рис. 1.14. Інтерфейс російськомовного сайту програми Turnitin: 

https://www.turnitin.com/ru 

 

Viper є платною програмою. Додаток спочатку сканує документи, а потім 

перевіряє їх на унікальність. За допомогою Viper можна перевіряти текст на 

багатьох сайтах та у пресі, яка опублікована в мережі Інтернет (рис. 1.15). 

Пошук плагіату ще може бути здійснений на локальному диску комп’ютера. 

Також програма може перевіряти одночасно два документи і виявити їх 

рівень схожості (рис. 1.16). Однаковий текст, який є в обох документах, 

підсвічується іншим кольором, тобто візуалізується компіляція. 

Створений, як конкурент програми Turnitin, доступний у будь-якій точці 

світу за допомогою веб-браузера, Viper є неймовірно швидким, потужним і 

простим у використанні.  

Програма перевіряє величезну базу даних з 10 мільярдів джерел, що 

містить нариси, книги, журнали та інші джерела в Інтернеті.  
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Рис. 1.15. Інтерфейс сайту програми Viper: https://www.scanmyessay.com/ 

 

Крім онлайн-функцій, Viper також пропонує цілий ряд рекомендацій 

щодо підтримки і мінімізування ризику плагіату наукових праць.  Веб-сайт 

Viper також надає письмову допомогу щодо того, як науковці  можуть 

вдосконалити свої навички письма та вміння правильно цитувати посилання. 

 

 
 

Рис. 1.16. Інтерфейс завантаження програми Viper 

 

Сервіс Unplag (рис. 1.17), «Unicheck» компанії ТОВ «Антиплагіат» (рис. 

1.18) ― це онлайн інструмент для швидкої перевірки академічних робіт та 

будь-яких інших текстів на плагіат, створений молодою українською 

командою (рис. 1.19). Офіс розташований у Києві. Unplag працює з 
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університетами за кордоном (США, Європа), а також використовується у 

багатьох українських ЗВО. Unplag («Unicheck ) виконує швидку перевірку по 

інтернету, а також по базі робіт університетів чи репозитаріїв. Сервіс зручний 

та простий у використанні. Працює з форматами DOC, DOCX, PDF, ODT, 

RTF, HTML. Працює з необмеженою кількістю користувачів одночасно, усі 

можуть перевіряти роботи і не чекати своєї черги. Робота сервісу не потребує 

встановлення додаткового програмного забезпечення або спеціального 

обладнання, необхідно мати лише комп'ютер, браузер і доступ до інтернету. 

Система здатна на автоматичне визначення заміни символів і літер в тексті, а 

також на зворотню автоматичну підстановку в текст правильних символів і 

пошук на плагіат модифікованої версії. Сторінка тексту перевіряється за 2-4 

секунди. 

 
 

Рис. 1.17. Сайт «старої» програми «Unplag» 
 

 

 
 

Рис. 1.18. Сайт програми «Unicheck»: https://unicheck.com/plagiarism-checker-

features 
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В результаті перевірки система видає звіт, який містить різнокольорові 

маркери в тексті, якими виділяється плагіат, посилання та цитати. Також в 

звіті можливо переглянути джерела плагіату та виключити цитати й джерела 

з невеликою кількістю текстових збігів з результатів пошуку. Перевірка 

здійснюється online через Інтернет або offline серед файлів, які завантажені у 

бібліотеку. 

4 квітня 2018 року МОН України підписало меморандум з ТОВ 

"Антиплагіат", згідно з яким  найближчі 7 років українські ЗВО отримають 

безкоштовний доступ до перевірки наукових робіт на плагіат. Також 

пропонований сервіс автоматично визначатиме цитування художньої та 

наукової літератури, законів та методичних фраз, які не є плагіатом. 

Документ передбачає вільний доступ до сервісу Unicheck, де аспіранти та 

докторанти зможуть перевірити дисертацію перед поданням до 

спеціалізованих вчених рад.  

Заклади вищої освіти самостійно розв'язувати питання щодо 

використання сервісу. Зі свого боку Міносвіти сприяє та сприятиме співпраці 

університетів та компанії “Антиплагіат”. На основі цього меморандуму 

кожен заклад вищої освіти може укласти договір про співпрацю з компанією 

та користуватися перевагами сервісу. 

 

 
 

Рис. 1.19. Сайт програми «Unicheck»: https://unicheck.com/uk-ua 

 

Компанія Plagiat.pl, міжнародним брендом якої є StrikePlagiarism.com 

(рис. 1.20) заснована в червні 2002 р. У перший рік свого існування набула 

широкого доступу в безкоштовному режимі. У системи простий і зручний для 

користування інтерфейс. Документи, наприклад студентські роботи, 

дисертації, можна завантажувати в систему в багатьох популярних форматах 

(DOC, ODT, TXT, PDF).  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8_%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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Рис. 1.20. Інтерфейс програми StrikePlagiarism 

 

Текст порівнюється з ресурсами Інтернету та базами даних створеними 

університетом, або передплаченими. У результаті перевірки система надає 

звіт подібності (рис. 1.21), який дозволяє швидко оцінити оригінальність 

перевіреного тексту.  

 

 
 

Рис. 1.21.Звіт подібності StrikePlagiarism – Trial University Account: 

https://strikeplagiarism.com/ua_report/report.html 



29 
 

 

Компанія «Плагіат» (дочірнє підприємство компанії «Plagiat.pl») 

пропонує також комплексне рішення супроводу і впровадження системи від 

навчання користувачів, проведення семінарів, розробки типових документів, 

що регламентують процедуру виявлення та запобігання плагіату до оцінки 

існуючої у ЗВО процедури виявлення та запобігання плагіату. МОН 

позитивно оцінило ініціативу і в 2018 компанія першою в Україні підписала 

Меморандум про співпрацю з Міністерством, який дозволяє українським 

закладам перевіряти дисертації на пільгових умовах. Анонсує свій сервіс, як 

єдиний в Україні, котрий індексує наукові журнали, які публікуються в 

SCOPUS такі як Oxford, Springer тощо. Іншою перевагою системи є 

підключення до репозиторіїв ЗВО-партнерів (понад 1 млн документів), 

перевіряючи роботи не лише в інтернеті, але й в закритих базах. Завдяки 

великій базі даних академічних текстів, близькості офісів та співробітників 

компанії до університетів, наявності значного досвіду впровадження 

ефективних процедур і розпізнавання національних мов, система 

StrikePlagiarism.com стала лідером на ринку таких країн як Польща, Україна, 

Румунія, Болгарія, Молдова, Грузія, Азербайджан, Казахстан, Киргизстан та 

Узбекистан. Надаючи систему виявлення плагіату для ЗВО, видавництв, шкіл 

та авторів Plagiat.pl впроваджує стандарти академічної доброчесності 

засновані на багаторічній співпраці з провідними університетами ЄС. 

StrikePlagiarism.com є постійним спонсором наукових конференцій на теми, 

що пов'язані з академічною доброчесністю. Впроваджує стійкі процедури 

перевірки та мобільні процедури оцінки наукових і студентських робіт на 

наявність плагіату та академічної недоброчесності. Система набула деякої 

популярності в ЄС, Східній Європі, Центральній Азії, Латинській Америці, 

на Близькому і Далекому Сході.  

Недоліки сервісу. Згідно з пропонованим ЗВО договором середній час 

перевірки одного Перевірочного Документа не перевищує 24 годин, а 

максимальний час – сім днів, у випадках сезонного перевантаження 

Системи. Товариство з обмеженою відповідальністю “Плагiат”, надалі 

“Виконавець”  та ЗВО, надалі  – “Замовник”, що діє на підставі Статуту, 

укладають договір на досить специфічних умовах. Виконавець залишає за 

собою право тимчасово відключити Систему у зв'язку з її технічним 

обслуговуванням або розширенням, про що попередньо має бути 

повідомлено Замовника. Цей період не буде тривати довше, ніж два тижні 

протягом календарного року. Виконавець гарантує, що Перевірочні 

Документи і Наукові Публікації, завантажені Замовником в базу даних 

Системи, не будуть доступні третім особам, крім як за згодою Замовника.  

Виконавець зобов'язується не використовувати Перевірочні Документи, 

Наукові, Науково-методичні та Навчально-методичні Публікації Замовника, 

введені в базу даних Системи для своїх власних цілей, не отримавши згоди 

Замовника. На прохання Замовника Виконавець зобов'язується видалити з 

бази даних Системи Перевірочні Документи і Наукові, Науково-методичні 

та Навчально-методичні Публікації завантажені Замовником. Виконавець 
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залишає за собою право використовувати і публікувати статистичну 

інформацію про результати аналізу Перевірочних Документів. Ця 

інформація не може містити дані, що дозволяють визначити автора 

Перевірочного Документа або Замовника, якого стосуються дані. Замовник 

зобов'язується використовувати Систему у відповідності з усіма 

положеннями закону, зокрема, відповідно до положень Закону України “Про 

авторське право і суміжні права”. Зокрема, з боку Замовника вимагається 

гарантувати собі право на завантаження кожного Перевірочного Документу і 

кожної Наукової Публікації в базу даних Системи та використання 

Перевірочних Документів і Наукових Публікацій для перевірки інших 

документів, завантажених до бази даних Системи в більш пізній період, а 

також можливість надання доступу до змісту Перевірочних Документів і 

Наукових Публікацій іншим користувачам бази даних Системи. Крім того, з 

боку Замовника вимагається гарантувати собі право на можливість введення 

метаданих в базу даних Системи. Для забезпечення високої якості пошуку 

запозичень, замовник зобов’язується завантажити у свої Акаунти в Системі 

усі наявні Документи, що не мають грифу “секретності”, або статусу 

державної або комерційної таємниці, а власне – свою колекцію студентських 

та наукових робіт. Замовник залишає за собою право використовувати інше 

програмне забезпечення для перевірки робіт на наявність текстових 

запозичень відповідно до своїх потреб. Виконавець не несе відповідальності 

за неможливість використання Замовником Системи через відсутність 

безперервності обслуговування, що не залежить від Виконавця, зокрема, 

через відсутність підключення до Інтернету або обставин непереборної сили. 

Виконавець не несе відповідальності за  несправність Системи в результаті 

неналежного використання Системи Замовником. Виконавець не несе 

відповідальності за будь-які збитки Замовника в результаті діяльності осіб, 

уповноважених Замовником до доступу до Системи або дій людей, які 

заволоділи даними для автентифікації і доступу до Системи за допомогою 

Замовника або осіб, уповноважених Замовником. Виконавець не несе 

відповідальності за будь-які збитки, нанесені Замовником в результаті 

використання Системи у невідповідності з законом або порушуючи закон. 

Під метаданими мається на увазі: ПІБ автора роботи, науковий керівник 

(науковий консультант або завідувач кафедри) і назва роботи. У разі 

виникнення помилок в метаданих при введенні з боку уповноваженого 

представника Замовника, Виконавець не несе відповідальності за 

виправлення цих метаданих. ПІБ наукових керівників і назви кафедр повинні 

бути в обов'язковому порядку введені в обліковий запис Замовника до 

початку антиплагіатної перевірки. Замовник не несе відповідальності за 

діяльність Виконавця в межах договору, що призвела до будь-яких 

фінансових збитків Виконавця чи третіх сторін.  Також сервіс є платним і 

достатньо дорогим, закупівля та використання так званих «токенів» може 

бути непрозорою, тому переваги підписання договору з цією компанією 

(включаючи високий юридичний ризик зловживань та витоків отриманої 
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наукової інформації внаслідок прямого доступу до закритих фондів і 

колекцій репозитаріїв ЗВО) вважаємо невеликими. 

Викладачі, докторанти, аспіранти, здобувачі наукового ступеня та 

студенти усіх форм навчання несуть відповідальність за подання своєї 

науково-дослідницької роботи для здійснення антиплагіатної експертизи у 

порядку, визначеному даним Положенням. Завідувач кафедри, науковий 

керівник (науковий консультант) несе (уть) відповідальність за перевірку 

роботи у встановлені терміни, прийняття рішення про доопрацювання та 

повторну перевірку на плагіат, а також про допуск науково-дослідної, 

кваліфікаційної або навчально-методичної роботи до публікації та (або) до 

попереднього захисту. Виявлення факту академічного плагіату у наукових 

роботах можливе на етапі представлення вченому секретареві, в редакцію або 

для розгляду на вченій раді з метою рекомендації до друку – для наукових 

робіт (монографія, підручник, навчальний посібник, стаття, тези, препринт 

тощо); на етапі розгляду на засіданні кафедри творів викладачів, що вима-

гають ухвалення кафедри; на етапі подання на перевірку викладачеві 

студентських кваліфікаційних робіт. Викладач, який виявив низький відсоток 

унікальності тексту або інші прояви плагіату в науковій роботі студента або 

кваліфікаційній роботі попереджає про це автора і виносить рішення про 

недопуск до захисту та скерування матеріалів на доопрацювання або про 

видачу нового варіанта завдання, а у разі незгоди автора – інформує 

службовою запискою декана факультету. Особа, яка виявила академічний 

плагіат у вже опублікованих наукових або навчальних роботах (монографіях, 

підручниках, навчальних посібниках, статтях, тезах, препринтах, дисертаціях 

тощо), службовою запискою повідомляє про це проректора з наукової роботи. 

Виконані не самостійно роботи не можуть бути оцінені позитивно або взагалі 

не допускаються до захисту. У випадку використання запозиченого матеріалу 

без посилання на автора або джерело запозичення, кандидатська чи 

докторська дисертація знімається з розгляду не залежно від стадії її розгляду 

без права захисту. Виявлення двох і більше фактів плагіату (компіляцій) у 

наукових роботах докторантів, аспірантів, здобувачів наукового ступеня може 

бути підставою для виключення з докторантури (аспірантури) чи 

відкріплення здобувача від кафедри. Виявлення фактів плагіату (компіляцій) 

у роботах осіб викладацького складу може бути враховано при продовженні 

дії контракту. Встановлення фактів плагіату (компіляцій) в уже опублікованих 

наукових роботах докторантів, аспірантів, здобувачів наукового ступеня є 

підставою для заборони автору включати такі твори у перелік своїх науково-

методичних публікацій. Відповідно до правил, встановлених ч. 6 ст. 6 Закону 

України «Про вищу освіту» до захисту допускаються дисертації (наукові 

доповіді), самостійно виконані здобувачем наукового ступеня. Виявлення в 

поданій до захисту дисертації (науковій доповіді) академічного плагіату є 

підставою для відмови у присудженні відповідного наукового ступеня. 

У випадку незгоди з висновком про виявлення факту плагіату (компіляцій) 

у  творі, автор має право у трьохденний термін з моменту отримання 

інформації подати наукову апеляційну заяву на ім’я проректора з наукової 
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роботи. Для розгляду апеляційної заяви створюється апеляційна комісія, 

персональний склад якої формується розпорядженням проректора з наукової 

роботи з найбільш досвідчених та авторитетних викладачів відповідних 

кафедр. Секретар комісії призначається з викладачів Львівського 

національного медичного університету імені Данила Галицького. Для 

розгляду апеляційної заяви викладача, докторанта, аспіранта, здобувача 

створюється апеляційна комісія із числа професорів кафедри відповідного 

профілю. Голова апеляційної комісії проводить засідання у тижневий термін з 

моменту виходу розпорядження проректора з наукової роботи про створення 

апеляційної комісії. Про дату та час проведення засідання заявник 

попереджається щонайменше за два дні. Якщо заявник не з’являється на 

засідання апеляційної комісії, питання може бути розглянуте без його 

присутності. У випадку необхідності отримання додаткової уточнювальної 

інформації засідання апеляційної комісії може проводитись у декілька етапів. 

Сумніви, що виникають у членів апеляційної комісії, трактуються на користь 

особи, твір якої розглядається апеляційною комісією. За результатами 

засідання апеляційна комісія формує висновки, які підписує голова 

апеляційної комісії, її члени та заявник, зазначаючи: «З висновками 

апеляційної комісії погоджуюсь».  

Робота антиплагіатної експертизи передбачає забезпечення потреб 

наукових, науково-педагогічних працівників та виконавців науково-дослідних 

робіт у фаховій допомозі при визначення ступеня унікальності наукових 

текстів та можливості скерування наукової праці для публікації або захисту. 

На запит спецiалiзованих вчених рад, якi функцiонують в Унiверситетi та 

журналiв, регулярно, у вiдповiдностi щодо графiкiв їх роботи, проводиться 

додатковий фаховий аналiз науково-дослiдних праць щодо їх вiдповiдностi 

критерiям оригiнальностi тексту. Для проведення первинної антиплагіатної 

експертизи на кафедрах та факультетах не рекомендується користуватися 

онлайн антиплагіатними інтернет-ресурсами  (надання інформації про 

проведені дослідження третім, юридично не відповідальним особам, 

комерційним структурам містить додаткові юридичні ризики). Експертна 

оцінка наукових праць, включаючи антиплагіатну перевірку є важливою 

передумовою адекватності реалізації комплексних наукових тем ЗВО та 

об’єктивізує загальну оцінку якості представлення результатів досліджень у 

фахових та інших наукових виданнях, включаючи зокрема дисертаційні 

роботи, монографії, навчально-методичні посібники, статті та тези доповідей 

наукових конференцій. Ознайомлення науково-педагогічних, наукових та 

інших працівників та студентів університету з документами, що унормовують 

запобігання академічного плагіату та встановлюють відповідальність за 

академічний плагіат здійснюються шляхом формування, видання та 

розповсюдження методичних матеріалів із зазначенням вимог щодо 

належного оформлення посилань на використані у наукових і навчальних 

працях дані літератури та введення до освітніх програм і навчальних планів 

підготовки фахівців з вищою освітою навчальних дисциплін, що 

забезпечують формування загальних компетентностей з дотримування 
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етичних норм і принципів, коректного менеджменту інформації при роботі з 

первинними та вторинними інформаційними ресурсами та об′єктами 

інтелектуальної власності; розміщення на веб-сайтах періодичних видань 

університету правил академічної доброчесності щодо виконання наукових 

досліджень, рецензування статей та їх публікації. За об’єктивність висновку 

про невиявлення академічного плагіату відповідальність несе керівник 

структурного підрозділу. Авторський договір може бути розірваний на вимогу 

автора, якщо він позбавляється майнових прав на твір, які мав на момент 

розміщення твору у Репозитарії, а також якщо договір містить інші умови, 

обтяжливі для автора. В таких  випадках він сам або за допомогою 

уповноваженого працівника бібліотеки вилучає роботу з Репозитарію. 

Антиплагіатне технічне забезпечення, що встановлене і функціонує у 

Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького 

відповідає сучасним критеріям та є адекватним щодо проведення перевірки 

кириличних та латинськоабеткових наукових текстів. 
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	Програмне забезпечення для боротьби з академічним плагіатом
	Перевірка на плагіату тій чи іншій формі існувала завжди, але не була достатньо ефективною. З появою спеціалізованого програмного забезпечення із виявлення плагіату ця справа значно полегшилась, але автоматизована перевірка, значною мірою, є допоміжно...
	На сьогоднішній день існують програмні засоби, які здійснюють встановлення відсотку унікальності тексту (табл. 1.1). Сервіси для перевірки текстів на унікальність переважно працюють за подібними алгоритмами. При виборі програм необхідно звертати увагу...
	Пошуковий сервер містить комплекс програм, які використовують спеціальні алгоритми аналізу вмісту веб-сайтів в масштабах всього Інтернету за ключовими словами для отримання посилань на ресурси з потрібною інформацією. Складається з робота, індекса...
	Таблиця 1.1.
	Etxt Антиплагіат (рис. 1.1). Программа призначена для пошуку плагіату в мережі та оцінки унікальності текстів; обсяг програми 1,3 Mb; платформа Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP; створена ООО «Инет-Трейд» у 2008 р., постійно обновляється та вдосконалює...
	Рис. 1.1. Інтерфейс програми Etxt Антиплагіат, версія 4.36.0.0
	AntiPlagiarism.NET – програмний продукт для перевірки тексту на наявність запозичень з різних джерел Інтернету. Пошук плагіату відбувається за індексом найбільших пошукових систем. Визначає відсоток унікальності тексту. Неунікальні фрагменти у тексті ...
	Варіанти програми AntiPlagiarism за своєю структурою та функціональністю є платними комерційними модифікаціями «Etxt Антиплагиат» з акцентом на англомовний контент (рис. 1.2). Установка повнофункціональної програми є платною, тому її використання не є...
	Програми біржі контенту «Etxt»: «Etxt Антиплагиат», «Anti Plagiarism.NET» – комерційна версія, що має безкоштовну демо-версію, дозволяють перевіряти написані тексти, сторінки потрібного сайту та вести пакетну перевірку всіх файлів з папки.
	Для того, щоб не здійснювати завантаження файлів по одному, існує пакетна перевірка. Пакетна перевірка дозволяє завантажити до програми «Etxt Антиплагиат» (налаштування програми «Anti Plagiarism.NET» є аналогічним) папку з файлами для одночасної пе...
	Advego Plagiatus. Програма з інтуїтивним інтерфейсом (рис. 1.4), призначена для пошуку в Інтернеті повних або частин копій текстових документів. Показує ступінь унікальності тексту, джерела тексту, відсоток співпадіння тексту, перевіряє унікальність в...
	Рис. 1.4. Інтерфейс програми Advego Plagiatus, версія 1.3.3.1
	Якщо фраза знайдена в Інтернеті, то вона вважається неоригінальною й підсвічується жовтим кольором. Недоліки: вимагає ручних налаштувань, обмеженість до 200000 символів, проте все ж таки цей обсяг є достатнім для перевірки праць малого та середнього о...
	Результати перевірки старішими версіями «Advego Plagiatus» потрібно правильно інтерпретувати, – враховувати, що в збігах не ігноруються малозначимі словосполучення (неунікальних збігів виходить більше, а відсоток унікальності - нижче), а через некорек...
	Рис. 1.5. Інтерфейс програми Advego Plagiatus, версія 3.0.13
	Програма Double Content Finder (DC Finder) призначена для пошуку ідентичних текстів; обсяг програми 400 Mb; платформа: Windows 2000/XP/Vista/7; програма розроблена  працівниками біржі контенту TextBroker в 2007 році; на даний момент підтримка програми...
	При роботі з програмою Double Content Finder (рис. 1.6) необхідно вибрати один із трьох способів перевірки: перевірка сторінки (вказується URL), вставка з буфера обміну, завантаження файлу з текстом. У випадку неунікальності контенту, буде показано сп...
	Рис. 1.6. Інтерфейс програми Double Content Finder (DC Finder)
	Програма «Плагиата.НЕТ» призначена для пошуку в Інтернеті повних або частин копій текстових документів; Обсяг інсталятора 8,6Mb,  програми без інсталятора – 14,8Mb; платформа: Windows 2000/XP/Vista/7; програма розроблена студією веб-дизайну My Web Stu...
	Рис. 1.7. Інтерфейс програми Плагиата.НЕТ
	Система автоматичного виявлення плагіату в текстах Cognitive Text Analyzer. У систему вводиться досліджуваний текст. Далі Cognitive Text Analyzer (рис. 1.8) проводить синтаксичний, семантичний і структурний розбір і аналіз тексту, усуває синтаксичні і...
	Рис 1.8. Сайт програми Cognitive Text Analyzer: http://www.cognitivetpg.com/
	Програма Plagiarism Detector (рис. 1.9) розроблена для ефективного виявлення, звітності та запобігання плагіату. Програма для Microsoft Windows 10 (XP, Vista, 7,8 і т.д.) для порівняння документів з базами даних популярних пошукових систем для візуалі...
	Рис. 1.9. Сайт програми Plagiarism Detector: https://plagiarism-detector.com/c/ua/index.php
	Програма має простий інтерфейс, роботу можна почати відразу після установки Plagiarism Detector на комп’ютер. Підтримує обробку документів у пакетному режимі, тобто декілька робіт одночасно. Детектор плагіату – ефективна програма для пошуку плагіату ...
	Детектор плагіату працює в багатопотоковому режимі, що забезпечує високу швидкість роботи і високу точність результатів.  Детектор плагіату вміє інтегруватися в пакет Microsoft Office, що дозволяє здійснити перевірку на Плагіат одним натисканням кнопк...
	Програма Compare Suite (рис. 1.11) не лише виявляє схожість в текстах, але порівнює файли і папки. Вважається найкращою з існуючих професійних програм. За допомогою стандартної версії програми можливе порівняння таких типів файлів, як Adobe PDF, файл...
	Рис. 1.11. Інтерфейс завантаження програми Compare Suite
	CompareSuite – не типовий інструмент для порівняння, тому що він може бути використаний для різних типів порівняння – посимвольного, послівного і за ключовими словами (рис. 1.12). Одна з головних відмінностей в тому, що програма дозволяє використовува...
	Рис. 1.12. Інтерфейс програми Compare Suite
	Програма порівнює файли великих розмірів і навіть в архівах.Compare Suite випускається у вигляді стандартної і професійної версії. Професійна версія додатково підтримує елементи, необхідні для порівняння файлів і папок, розташованих на FTP, також анал...
	Серйозним недоліком Compare Suite є надто висока ціна: 70$ за стандартну і 140$ за професійну версію. Обмеженням для широкого впровадження є відсутність повнофункціональної демо-версії та висока вартість програми.
	Компанія Turnitin є провідною на ринку США з 1998 року. Вона є не просто програмним забезпеченням перевірки на плагіат, а інструментом для викладачів та студентів з покращення академічного письма. Це флагман серед програмного забезпечення для академіч...
	Рис. 1.13. Інтерфейс програми Turnitin
	Рис. 1.14. Інтерфейс російськомовного сайту програми Turnitin: https://www.turnitin.com/ru
	Viper є платною програмою. Додаток спочатку сканує документи, а потім перевіряє їх на унікальність. За допомогою Viper можна перевіряти текст на багатьох сайтах та у пресі, яка опублікована в мережі Інтернет (рис. 1.15). Пошук плагіату ще може бути зд...
	Створений, як конкурент програми Turnitin, доступний у будь-якій точці світу за допомогою веб-браузера, Viper є неймовірно швидким, потужним і простим у використанні.
	Програма перевіряє величезну базу даних з 10 мільярдів джерел, що містить нариси, книги, журнали та інші джерела в Інтернеті.
	Рис. 1.15. Інтерфейс сайту програми Viper: https://www.scanmyessay.com/
	Крім онлайн-функцій, Viper також пропонує цілий ряд рекомендацій щодо підтримки і мінімізування ризику плагіату наукових праць.  Веб-сайт Viper також надає письмову допомогу щодо того, як науковці  можуть вдосконалити свої навички письма та вміння пра...
	Рис. 1.16. Інтерфейс завантаження програми Viper
	Сервіс Unplag (рис. 1.17), «Unicheck» компанії ТОВ «Антиплагіат» (рис. 1.18) ― це онлайн інструмент для швидкої перевірки академічних робіт та будь-яких інших текстів на плагіат, створений молодою українською командою (рис. 1.19). Офіс розташований у ...
	Рис. 1.17. Сайт «старої» програми «Unplag»
	Рис. 1.18. Сайт програми «Unicheck»: https://unicheck.com/plagiarism-checker-features
	Рис. 1.19. Сайт програми «Unicheck»: https://unicheck.com/uk-ua
	Компанія Plagiat.pl, міжнародним брендом якої є StrikePlagiarism.com (рис. 1.20) заснована в червні 2002 р. У перший рік свого існування набула широкого доступу в безкоштовному режимі. У системи простий і зручний для користування інтерфейс. Документи,...
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