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1. Це Положення розроблено відповідно до загальновизнаних у світі правил академічної та 
наукової доброчесності, Законів України «Про освіту» та «Про вищу освіту».

2. метою цього Положення є створення і регулювання сучасної, ефективної внутрішньої сис-
теми запобігання та виявлення академічного плагіату (ВСЗП) в кваліфікаційних роботах 
здобувачів вищої освіти в Академії адвокатури України. При цьому пріоритетним завдан-
ням є саме попередження плагіату, а не його фіксація як така. Зазначена система вклю-
чає в себе: організаційні, технічні освітні, інформаційні (роз’яснювальні), виховні та інші 
елементи, які у сукупності й взаємодії створюють таку якість освітньої діяльності і рівень 
організації освітнього процесу, які унеможливлюють академічний плагіат як явище.

3. Внутрішня система запобігання та виявлення академічного плагіату (ВСЗП) є підсистемою 
забезпечення Академією адвокатури України якості освітньої діяльності та якості вищої 
освіти (системи внутрішнього забезпечення якості у сенсі ст. 16 ЗУ «Про вищу освіту»).

4. Це Положення не розповсюджується на:

a) дисертаційні дослідження, що подаються до спеціалізованої вченої ради Академії адво-
катури України;

b)  наукові статті і тези, інші твори, що публікуються фаховими науковими журналами 
Академії; 

c) навчальні і методичні розробки викладачів Академії, що оприлюднюються кафедрами 
(в т.ч. на онлайн-ресурсах Академії); 

d) будь-які публікації Видавничого центру Академії «APress» (як паперові, так і електро-
нні). Порядок і процедури виявлення та запобігання плагіату у таких текстах можуть ре-
гулюватися окремими положеннями і наказами (розпорядженнями) ректора, рішеннями 
редакційних колегій тощо.

Преамбула

Академічна доброчесність – це сукупність 
етичних принципів та визначених законом 
правил, якими мають керуватися учасники 

освітнього процесу під час навчання, викладання 
та провадження наукової (творчої) діяльності 

з метою забезпечення довіри до результатів 
навчання та/або наукових (творчих) досягнень.

Закон України «Про освіту»



АкАДЕмія АДВОкАТУРи УкРАїНи

Стор. 3 / 15

Тлумачення ключових термінів, що вживаються

Академічний плагіат – відповідно до Закону України «Про вищу освіту» (ч. 6 ст. 69): опри-
люднення (частково або повністю) наукових результатів, отриманих іншими особами, як ре-
зультатів власного дослідження та/або відтворення опублікованих текстів інших авторів без 
відповідного посилання.

Для цілей застосування даного Положення академічним плагіатом має вважатися також:

a) перефразування частин тексту інших авторів зі зміною порядку слів або відтворення 
логіки чи структури їхньої аргументації без посилання на джерело;

b) представлення як власного тексту, написаного іншою особою на замовлення;

c) переписування раніше захищених робіт інших студентів Академії.

Запозичення – фрагмент тексту, який запозичено автором кваліфікаційної роботи (іншого 
документу, який піддавався аналізу), чи має високих коефіцієнт подібності до іншого джерела. 
якщо запозичення має належне бібліографічне посилання, воно не вважається плагіатом.

Спеціалізоване програмне забезпечення (СПЗ) – комп’ютерна програма, онлайновий ін-
струмент, який допомагає контролювати оригінальність аналізованих документів (кваліфіка-
ційних робіт, статей, есе та ін.), не оцінюючи їх. СПЗ не встановлює факт плагіату; оцінка по-
винна бути проведена науковим керівником або іншою особою, яка перевіряє документ. СПЗ 
не потребує спеціальної сертифікації мОН.

Технічний звіт («Звіт подібності») – файл, який продукується СПЗ і містить підсумки аналізу 
тексту кваліфікаційної роботи (її фрагменту) чи іншого документу на предмет виявлення за-
позичень. СПЗ створює два види звітів: короткий і повний. короткий звіт містить узагальнені 
підсумки аналізу; повний звіт відтворює текст документу із позначками щодо запозичень та їх 
джерел. Зразок короткого тех. звіту наведено у додатку 1.
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Організаційні заходи

Технічні заходи

1. Всі без виключення кваліфікаційні роботи перевіряються на наявність запозичень за допо-
могою спеціалізованого програмного забезпечення.

2. Технічний аналіз тексту роботи на наявність запозичень здійснюється уповноваженим 
співробітником іТ-департаменту Академії на запит наукового керівника кваліфікаційної 
роботи. Такий запит може подаватися керівником на будь-якому етапі підготовки тексту 
роботи. Подаватися для проведення технічного аналізу може будь-який фрагмент роботи – 
з метою попередження плагіату. Проте, остаточний висновок наукового керівника робить-
ся тільки на підставі Технічного звіту, створеного стосовно повного і остаточного тексту 
кваліфікаційної роботи.

3. Технічний звіт створюється відповідальним фахівцем іТ-департаменту Академії – в елек-
тронній формі у вигляді файлу формату .PDF з технічними позначками спеціалізованого 
програмного забезпечення, що застосовується в Академії. Доступ до цього файлу є обме-
женим: він надається автору роботи, його науковому керівникові, завідувачу відповідної 
кафедри, проректору з навчальної роботи і ректору Академії, а також членам Ек – у разі 
необхідності.

4. Орієнтовні оцінки за коефіцієнтами подібності кП1, кП2 та коефіцієнтом цитувань кЦ 
здійснюються відповідно до методики, окресленої у розділі V інструкції для інтерпретації 
звіту (див. Додаток 2).

1. У відгуку керівника дипломної роботи окремим пунктом передбачається висновок про від-
сутність (наявність) академічного плагіату в роботі. Такий висновок науковий керівник 
робить на підставі власного достеменного вивчення і оцінки підсумків технічного аналізу 
тексту роботи (див.: «Технічні заходи»). крім того, науковий керівник у своєму відгуку оці-
нює самостійність роботи, виходячи із співвідношення загального обсягу тексту роботи і 
запозиченого (в тому числі – у вигляді цитат) тексту. При цьому, оцінка тексту як несамо-
стійного (компілятивного) пов’язана, але не тотожна наявності академічного плагіату.

2. Науковий керівник, рецензенти, члени Ек у своїх оцінках можуть спиратись на Технічні зві-
ти антиплагіатної системи. інструкція для інтерпретації такого звіту наведена у Додатку  2.

3. Студентам надається можливість самостійної перевірки матеріалів своєї роботи на наяв-
ність запозичень на будь-якому етапі написання тексту роботи. З цією метою студенти 
можуть користуватися спеціально призначеними комп’ютерами у Науковій бібліотеці, 
комп’ютерному класі №2. За необхідності студентам також надається консультативна тех-
нічна допомога фахівцями іТ-департаменту Академії.
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Освітні заходи

Інформаційні та роз’яснювальні заходи

1. Для студентів магістратури передбачається вивчення формальних правил та вимог до на-
писання наукових робіт, культури та техніки посилань на літературні джерела, наукової 
етики та уникнення плагіату у межах навчальної дисципліни «методологія та організація 
наукових досліджень». Викладачам цієї дисципліни рекомендується виносити зазначений 
тематичний блок у окремий модуль.

2. Рекомендована тематика магістерських робіт повинна формулюватися кафедрами таким 
чином, аби сприяти самостійному, дослідницькому підходу до їх виконання, спонукати до 
творчості, пробудити в студента наукову цікавість, захоплення темою, азарт дослідника; 
кафедри не повинні затверджувати пропоновані студентами теми магістерських дослі-
джень, які мають ознаки вторинності, не несуть у собі елементів оригінальності, новизни, 
творчого переосмислення відомих теоретичних чи практичних проблем.

1. Завідувачі, професори, доценти випускових кафедр щорічно забезпечують ознайомлення 
студентів випускових курсів з даним Положенням; рекомендованою формою такого озна-
йомлення є Відкритий колоквіум, що проводиться протягом перших двох тижнів осінньо-
го семестру і спрямований на орієнтацію студентів щодо вибору тем і наукових керівників 
магістерських досліджень.

2. Наукові керівники магістерських робіт зобов’язані на першій (узгоджувальній) очній кон-
сультації зі студентом ознайомити його з ключовими директивами цього Положення, зо-
крема і в першу чергу: з можливостями самоперевірки магістерських робіт на  наявність 
неправомірних запозичень та про наслідки, які настають для студента у разі виявлення 
плагіату. Протягом усієї подальшої співпраці з підготовки магістерської роботи кожен на-
уковий керівник має спонукати студента до самостійної творчості, спираючись на власний 
науковий авторитет, прищеплювати студентові етичний імунітет до плагіату.

3. Ознайомлення всіх учасників освітнього процесу з даним Положенням забезпечується 
також шляхом розміщення його повного тексту та/або ключових директив, інфографіки, 
блок-схем тощо на офіційному сайті Академії, інших онлайн-ресурсах Академії, у локаль-
ній соціальній мережі Yammer, а також шляхом публікації і широкого розповсюдження 
відповідних інформаційних буклетів.

4. Ректор Академії, проректори і завідувачі випускних кафедр співпрацюють зі Студентським 
парламентом та Науковим товариством студентів і аспірантів задля реалізації мети і за-
вдань, визначених у цьому Положенні. Академія, її інститути і кафедри усіляко сприяють 
органам студентського самоврядування, науковим товариствам, гурткам, дослідницьким 
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групам, окремим ентузіастам у проведенні заходів, спрямованих на подолання плагіату, 
утвердженню законів академічної доброчесності в освітньому процесі.

5. інформаційні і роз’яснювальні заходи є постійними і всеохоплюючими. Посилання сту-
дента на його часткову чи повну необізнаність стосовно прийнятих в Академії адвокатури 
правил і політик щодо абсолютної неприпустимості неправомірних запозичень у кваліфіка-
ційній роботі, наслідків виявлення у такій роботі академічного плагіату – не приймаються. 

1. Виявлення факту академічного плагіату не є підставою для виключення студента з 
Академії, оскільки у законі (ст. 46 Закону «Про вищу освіту») відсутня така підстава для 
відрахування.

2. Студент не допускається до захисту на Ек, а робота знімається з захисту.

3. Науковим керівникам кваліфікаційних робіт належить здійснювати контроль за їх напи-
санням студентами з метою попередження неправомірних запозичень. Науковий керівник 
і завідувач кафедри несуть відповідальність за своєчасність проведення всіх заходів, пе-
редбачених процедурою підготовки кваліфікаційної роботи до захисту.

Розв’язання суперечок

Наслідки виявлення академічного плагіату

1. Студент має право подати апеляцію на висновок наукового керівника чи рецензента щодо 
наявності у роботі плагіату впродовж 3 днів з моменту ознайомлення студента з таким 
рішенням.

2. Апеляція розглядається випускною кафедрою. Рішення про задоволення чи відхилення 
апеляції приймається на засіданні шляхом відкритого голосування. Вирішальний голос у 
разі рівності голосів належить завідувачу кафедри. крім того, завідувач кафедри, кори-
стуючись своїм науковим авторитетом, має право і, якщо це необхідно і доречно, зобов’я-
заний взяти на себе роль «наукового омбудсмана» (у загальноприйнятому у світовій ака-
демічній спільноті сенсі), що здійснює медіацію у разі виникнення будь-якого конфлікту 
щодо плагіату.

3. У разі, якщо студент, звинувачений у плагіаті, у своїй апеляції заявить, що не довіряє рі-
шенню кафедри, за наказом ректора може бути створена апеляційна комісія, до якої вхо-
дять найавторитетніші викладачі Академії. Така комісія створюється ректором лише за 
наявності обґрунтованих підстав. Персональний склад комісії визначається ректором, але 
не може бути меншим ніж п’ять професорів Академії. До компетенції апеляційної комісії 
належить тільки підтвердження чи спростування факту наявності академічного плагіату у 
кваліфікаційній роботі студента. Рішення комісії є остаточним.
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Додаток 1. Короткий технічний звіт (зразок)
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Додаток 2. Інструкція

Звіт подібності:
• суттєво полегшує оцінку досліджуваного тексту;

• вказує на кількість запозичених фрагментів і подає їх джерело.

1. Функціональність Звіту подібності
• генерує коефіцієнти подібності, які визначають відсоток запозичень, знайдених в аналізо-

ваному документі;

• відзначає фрагменти, ідентичні текстам, знайденим у порівняльних базах даних;

• представляє 10 найдовших виявлених у документі запозичень у вигляді списку найдовших 
фрагментів;

• виділяє запозичення, виявлені в документі, відповідно до джерел подібності та порівняль-
них баз даних, в яких вони були знайдені (база даних місцевих університетів, база даних 
текстів, зібраних у програмі обміну базами даних, база даних RefBooks, база даних право-
вих актів (DLA) та глобальних інтернет ресурсів);

• дозволяє розмежовувати (виділяючи синім) вибране джерело запозичень;

• визначає ступінь подібності до конкретного джерела подібності, вираженого в:

- кількості слів, спільних для обох текстів;

- кількість фрагментів, в яких вони були представлені в аналізованому тексті;

- відсотковий коефіцієнт подібності аналізованого документа до джерела.

• дозволяє переміщатися по документу, що полегшує його аналіз.

2. Коефіцієнти Подібності
• визначити, в якому відсотку документ складається з фрагментів, ідентичних тим, які вияв-

лені в інших текстах,

• виразити відношення кількості слів, знайдених в інших текстах, до загальної кількості слів 
у розглянутому документі.

ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ ІНТЕРПРЕТАЦІ
ЗВІТУ ПОДІБНОСТІ
У АНТИПЛАГІАТНІЙ СИСТЕМІ
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Значення коефіцієнта подібності 1 (КП1) визначає, яка частина документів містить фразу у 5 
слів або більше, знайдену в базі даних університету, базі даних програми обміну базами даних, 
бази даних RefBooks або інтернет-ресурсів (за винятком запозичень з правових актів, знайде-
них у Базі даних правових актів). коефіцієнт подібності 1 використовується насамперед для 
вивчення мовної незалежності автора документів.

Значення коефіцієнта подібності 2 (КП2) визначає, яка частина документів містить фразу з 
25 слів або більше знайдених в базах даних, згаданих вище (за винятком бази даних правових 
актів). Через довжину виявлених фраз, показник подібності 2 є кращим інструментом для ви-
явлення несанкціонованих запозичень.

Коефіцієнт подібності DLA (КП DLA) вказує відсоток аналізованого документа, який фор-
мується виключно з фраз довжиною 8 або більше слів, які знаходяться в Базі даних правових 
актів.
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3. Aктивний список запозичень
Активний перелік запозичень дозволяє швидко проаналізувати основні джерела запозичень в 
тексті і просту навігацію на знайдених відзначених фрагментах.

Процентне значення для конкретного запису в списку вказує, яка частина аналізованих доку-
ментів ідентична вказаному джерелу.

4. Зміст звіту подібності
Фрагменти, ідентифіковані як подібні будуть відзначені у Звіті кольорами відповідно до міток 
походження запозичень. кольори, що відображаються в змісті звіту про подібність:

• зелений – фрагменти з інтернет-ресурсів;

• червоний – фрагменти з домашньої бази даних та з програми обміну базами даних.

Програма обміну базами даних – опція системи Плагіат, яка дозволяє отримати до-
ступ до бази даних документів інших установ, які беруть участь у програмі, що доз-
воляє розширити джерела аналізу антиплагіатства.

• помаранчевий – фрагменти з ресурсів бази даних RefBooks.
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До відома:
RefBooks – база даних публікацій і текстів з усіх галузей науки і культури, що є ос-
новою для перевірок, які виконуються системою Strikeplagiarism. Вона складається з 
безлічі збірок текстів, наданих авторами та видавцями виключно з метою аналізу на 
антиплагіат.

В даний час вона містить майже 4 мільйони текстів, захищених авторським правом, 
переважно на польській та англійській мовах. Завдяки співпраці з видавництвами 
Wolters Kluwer SA, Termedia і Paperity.org, база даних містить останні книги, коментарі 
та наукові статті, доступні як у традиційній моделі, так і на основі відкритих ліцензій 
(так званий відкритий доступ) і бази даних arxiv.org. Він також містить колекції тек-
стів багатьох дрібних видавців і авторів.

•  Синій колір фону  – фрагменти, знайдені в документах з бази даних правових актів (DLA).

Аналізовані тексти також порівнюються з польськими правовими актами Wolters Kluwer SA, 
що дозволяє відрізнити їх від інших видів запозичень, оскільки нормативні акти не захищені 
авторським правом.

•  Жовтий колір фону – символи з іншого, ніж решта тексту, алфавіту, які можуть вказувати 
на спроби приховати запозичення (символи, що мають однакове написання у латинських і 
нелатинських алфавітах – а, о, і, с та ін.).

Оповіщення – інформація, включена в Звіт подібності, що вказує на виникнення символів з 
нелатинських алфавітів у розглянутому документі. Функція оповіщення полягає в тому, щоб 
приділяти особливу увагу координатора щодо законності використання зазначених символів, 
присутність яких може вказувати на спробу фальсифікації значень коефіцієнтів у звіті про 
подібність.

Документи, в яких було виявлено Оповіщення, виділені червоним знаком оклику у списку 
документів, а статистичні дані про події попередження включені до Звіту про подібність у роз-
ділі «Попередження та сповіщення».

• голубий – фрагменти джерела подібності, вибрані користувачем (з використанням функ-
цій, розташованих у розкривних списках).



АкАДЕмія АДВОкАТУРи УкРАїНи

Стор. 13 / 15

Два відтінки зеленого і червоного використовуються для розрізнення наступних фрагментів, 
що знаходяться в різних джерелах або в одному джерелі, але в інших місцях.

5. Додаткові функції
За запитом можуть бути включені додаткові функціональні можливості звіту:

a. коефіцієнти цитування

Значення коефіцієнта цитування (кЦ) вказує, яка частина аналізованого документа була 
включена в лапки (тобто починається і закінчується символом «»).

Слід пам’ятати, що система буде вибирати правильно позначені лапки. Система не аналізує 
легітимність використання фрагментів, охоплених цитатами. З цієї причини цитування, котре 
не було правильно виділеним, буде пропущеним під час аналізу антиплагіарності. коефіцієнт 
цитувань є допоміжним, і при аналізі результатів звіту слід враховувати механічний характер 
його розрахунку.

b. Пропуск бібліографії

можна пропустити аналіз бібліографії, що міститься в роботі, за умови, що він був представ-
лений у вигляді нумерованого списку, що починається зі слова «Бібліографія».
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6. Інтерпретація Звіту подібності
Для точної інтерпретації Звіту Подібності необхідно зробити наступні кроки:

1. Визначити значення коефіцієнтів подібності (вважається підозрілим, якщо перший коефі-
цієнт подібності перевищує 50% і якщо другий коефіцієнт подібності перевищує 5%);

2. Дослідити список «Найдовші ідентифіковані фрагменти» (фрагменти, у яких кількість слів 
більше 200 вважається підозрілою, тому вони вимагають суворої перевірки; якщо такий 
фрагмент існує, його слід знайти за допомогою посилання «Відзначити фрагмент» «і пере-
вірити, чи цитується він чи ні);

3. Прокрутіть списки «Документи, що містять подібні фрагменти», враховуючи особливо до-
кументи, що містять фрагменти, які перевищують коефіцієнт подібності 2 (вони позначені 
жирним шрифтом). якщо такі документи є і особливо якщо вони знаходяться у верхній 
частині списку, слід використовувати посилання «Відзначити фрагмент» і перевірити, чи є 
вони короткими фразами, розкиданими по всьому документу (в цьому випадку ми може-
мо розглядати їх як випадкові), або довгі фрагменти тексту, що примикають і відокремлю-
ються лише короткими фразами (така ситуація викликає підозру);

4. якщо виникнуть будь-які підозри, Звіт подібності повинен бути відправлений на деталь-
ний аналіз, який, на додаток до використання функцій звіту про подібність, представлений 
у пунктах 1–3, стосується точного аналізу змісту документа, беручи до уваги фрагменти, 
виявлені системою в інших текстах.

7. Основна інформація про інтерпретацію Звіту подібності
Антиплагіатна система Strikeplagiarism, що використовується в Академії адвокатури, є інстру-
ментом для перевірки оригінальності документів. її метою є визначення точної пропорції 
можливих подібностей перевіреного тексту у порівнянні зі змістом баз даних і інтернету.

Система надає вищезгадану інформацію, дозволяючи незалежну оцінку законності запози-
чень, знайдених у перевіреному документі. метою системи є не декларувати, чи текст був на-
писаний самостійно чи ні, а надати необхідні матеріали для формування думки щодо його 
оригінальності. Таким чином, звіт подібності повинен завжди перевірятися компетентною 
особою. Зокрема, документ не повинен оцінюватися виключно за відсотками коефіцієнтів 
подібності. Необхідно перевірити вміст документів – чи цитування позначені і чи вони похо-
дять з документів, перелічених під посиланням.

Система не визначає, який документ був створений першим – той, який аналізується систе-
мою, або той, який вважається джерелом. У разі сумнівів, користувач не може встановити, 
виключно на підставі звіту про подібність, який з документів є оригіналом і який був скопійо-
ваний. Цей висновок може бути результатом лише детального аналізу обох документів.

Завдяки методам аналізу подібності система також виявить певні фрази, які часто використо-
вуються, такі як: «Як я вже згадував раніше» або «Ми можемо зробити висновок, що». Проте 
кількість таких фраз у групі запозичень та їх вплив на величину коефіцієнта подібності не 
повинні перевищувати 50%.

Аналіз, проведений компанією-розробником системи, показує, що коли тексти містять велику 
кількість фраз, взятих з професійного поля, коефіцієнт подібності значно зростає. як наслі-
док, деякі документи можуть отримати відносно високі відсотки, хоча детальний аналіз Звіту 
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про подібність покаже, що текст не містить несанкціонованих запозичень. З цієї причини роз-
робники ввели другий коефіцієнт подібності. коефіцієнт подібності 2 (кП2) визначає більш 
точний відсоток позик, знайдених в аналізованих документах. Його значення обчислюється 
так само, як коефіцієнт подібності 1 (кП1), але він визначає фрази, які мають певну кількість 
слів, які встановлює оператор системи.

За рекомендацією розробників Академія адвокатури встановила ліміт для коефіцієнта подіб-
ності 2 (кП2) до 25 слів. якщо коефіцієнт подібності 2 є більшим 5%, документ потребує осо-
бливо ретельного аналізу. Втім, ще раз слід наголосити: Документи, в яких перевищено допу-
стимі коефіцієнти подібності, не можуть автоматично розглядатися як випадки плагіату.


