
 

УХВАЛА 

вченої ради Львівського торговельно-економічного університету 

з питання: 

“Про основні напрями запобігання плагіату у наукових працях НПП та здобувачів 

вищої освіти” 

від “01” квітня 2021 р. 

Заслухавши і обговоривши інформацію проректора з наукової роботи Семака Б. Б. 

щодо основних напрямів запобігання плагіату у наукових працях НПП та здобувачів вищої 

освіти вчена рада зазначає, що в Університеті значна увага приділяється системному 

дотриманню правил та принципів академічної доброчесності та запобігання плагіату в 

освітньо-науковому процесі. Впровадження таких принципів означає, що в процесі 

навчання та науково-дослідницької роботи здобувачі вищої освіти та науково-педагогічні 

працівники  мають дотримуватись, передусім, принципів чесної, відповідальної праці 

та навчання. 

В Університеті перевірці на плагіат підлягають: курсові та кваліфікаційні роботи, 

дисертаційні роботи на здобуття ступеня кандидата (доктора філософії) або доктора наук, 

рукописи монографій, підручників, авторських навчальних посібників, рукописи статей, 

тези доповідей, які надходять до редакцій наукових журналів або оргкомітетів 

конференцій. 

Становлення системи забезпечення академічної доброчесності та запобігання 

плагіату у навчальних та наукових працях в Університеті було започатковано у 2016 році і 

відбувалося поступово у відповідності з етапами формування відповідної законодавчої 

бази на загальнодержавному рівні. Законом України “Про вищу освіту” від 01.07.2014 

(чинний з 03.09.2014) введено поняття академічного плагіату. Дане поняття 

використовується у статтях 6, 16, 32, 68 закону. У вересні 2017 року прийнято Закон 

України “Про освіту”, в якому у статті 42 введено поняття академічної доброчесності. 

Наприкінці 2018 року у листах МОН України були подані роз’яснення щодо впровадження 

норм Закону “Про освіту” у частині академічної доброчесності у діяльність закладів вищої 

освіти  України. Лист від 15.08.2018 № 1/11-8681 містить Рекомендації щодо запобігання 

академічному плагіату та його виявлення в наукових роботах (авторефератах, дисертаціях, 

монографіях, наукових доповідях, статтях тощо). Лист від 23.10.2018 № 1/9-650 “Щодо 

рекомендацій з академічної доброчесності для закладів вищої освіти” містить розширений 

глосарій термінів та понять із академічної доброчесності, а також методичні рекомендації 

для закладів вищої освіти з підтримки принципів академічної доброчесності. Відповідно до 

даних законів, після ретельного вивчення існуючої на той час нормативно-правової бази та 

широкого обговорення даного питання науково-педагогічними працівниками, 

докторантами, аспірантами та студентами, вченою радою Університету було затверджено 

“Положення про запобігання та виявлення академічного плагіату у наукових, навчально- і 

науково-методичних роботах науково-педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти 

у Львівському торговельно-економічному університеті” (протокол № 6 від 17.02.2017), 

“Положення про дотримання принципів академічної доброчесності у Львівському 

торговельно-економічному університеті” (протокол № 1 від 29.08.2018), “Положення про 

редакційну політику та етичні норми для публікацій у наукових виданнях у Львівському 

торговельно-економічному університеті” (протокол № 1 від 29.08.2018). У серпні 2019 

року в Університеті був сформований та затверджений склад комісії з питань академічної 

доброчесності та етики (наказ ректора № 179/01 від 02.08.2019). 



У 2019 році НАЗЯВО були розроблені Рекомендації для закладів вищої освіти щодо 

розробки та впровадження університетської системи забезпечення академічної 

доброчесності  (затверджені Рішенням Національного агентства із забезпечення якості 

вищої освіти від 29 жовтня 2019 року, протокол № 11), в яких зазначалося, що 

університетська система забезпечення принципів академічної доброчесності та етики 

академічних взаємовідносин повинна мати такі логічно пов’язані між собою складові: 

нормативну базу, яка на системному рівні описує механізми впровадження принципів 

академічної доброчесності в науковий та освітній процеси; заходи з забезпечення 

дотримання принципів академічної доброчесності; процедури попередження та боротьби з 

порушеннями принципів академічної доброчесності. 

На даний час в Університеті сформована нормативна база та функціонує цілісна 

система заходів із запобігання негативним проявам плагіату у академічних текстах 

навчального та наукового спрямування. Університетом підписано договір з ТзОВ 

“Антиплагіат” – власником ліцензованого програмного забезпечення Unichek, яке 

перевіряє текстові документи різних форматів на наявність запозичених частин тексту з 

відкритих джерел в Інтернеті та внутрішньої бази документів Університету. 

У 2021 році усі наукові роботи студентів Університету, котрі були спрямовані на ІІ 

тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, були попередньо перевірені із 

застосуванням програмного забезпечення Unichek. Високий рівень автентичності наукових 

робіт наших студентів був відзначений конкурсними комісіями у базових закладах з 

проведення ІІ туру конкурсу. 

 

З метою запобігання плагіату у наукових працях науково-педагогічних працівників та 

здобувачів вищої освіти Університету 

 

вчена рада у х в а л и л а: 

 

1. Запроваджену в Університеті систему запобігання плагіату у навчальних та 

наукових роботах науково-педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти визнати 

ефективною. 

2. Посилити відповідальність авторів – науково-педагогічних працівників та 

здобувачів вищої освіти Університету за наявність плагіату у академічних роботах 

навчального та наукового спрямування. 

3. Керівникам завершених наукових робіт та дисертацій здобувачів вищої освіти 

взяти під особистий контроль та сприяти своєчасному спрямуванню таких робіт на 

перевірку із застосуванням програмного забезпечення Unichek. 

4. Проректору з наукової роботи та науковому відділу провести низку заходів в 

Університеті з популяризації принципів академічної доброчесності та основних напрямів 

запобігання плагіату у академічних текстах.  

5. Науково-педагогічним працівникам Університету підвищити свою 

кваліфікацію шляхом участі у семінарах та вебінарах з питань академічної доброчесності 

та етики.  

6. Відповідальність за виконання ухвали покладається на завідувачів кафедр, 

директора Інституту ІЕтаФ, деканів факультетів, директора Навчально-наукового 

інформаційного інституту доц. Швеця О.М., а контроль покладається на проректора з 

наукової роботи проф. Семака Б.Б. 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82

