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Дані порівняльного аналізу інструментів пошуку текстового плагіату (порівняльні таблиці) 

 
Таблиця 1 

Вихідні та організаційні дані 

Назва ресурсу Веб-адреса 
Розробник 

(країна) 

Тип 
 (пропрієтарне / 

вільнопоширюване) 

Наявність 
тріал- або 

демо- 
доступу 

Необхідність 
реєстрації на 

сайті 

Необхідність 
укладання 
договору 

Кількість 
користувачів, 
що матимуть 

доступ 

Програмне забезпечення для відстеження текстового плагіату 

eTXT Антиплагиат http://www.etxt.ru/antiplagiat/ eTXT.ru (Росія) 
вільнопоширюване, 
он-лайн версія - 

платна 
+ - - необмежено 

Advego Plagiatus  http://advego.ru/plagiatus/ 
Адвего — биржа 
контента (Росія) 

вільнопоширюване + - - необмежено 

Double Content Finder http://textbroker.ru/main/dcfinder.html 
TextBroker.ru 

(Росія) 
вільнопоширюване + - - необмежено 

Praide Unique Content 
Analyser II 

http://best-soft.npps.biz/files.php?f=259 російський ресурс вільнопоширюване + - - необмежено 

Viper http://www.scanmyessay.com 
All Answers 

Limited 
(Великобританія) 

вільнопоширюване + + - 
персональний 

доступ 

Плагиата НЕТ http://www.mywebs.ru/plagiatanet.html російський ресурс вільнопоширюване + - - необмежено 

Anti-Plagiarism  http://ikc2.tup.km.ua/index_ua.shtml 

Хмельницький 
національний 
університет 
(Україна) 

+ (3000 грн/рік) 

+ 
(60 днів або 

10 
документів) 

+ + Згідно договору 

Он-лайн ресурси для відстеження текстового плагіату 

DupliChecker http://www.duplichecker.com/ Dupli Checker вільнопоширюване + + - необмежено 

PaperRater 
http://www.paperrater.com/plagiarism_ch

ecker 
PaperRater вільнопоширюване + - - необмежено 

Plagiarisma.net http://plagiarisma.net/ Plagiarisma.Net вільнопоширюване + + - необмежено 

PlagiarismChecker http://www.plagiarismchecker.com 
Darren Hom (San 
Bruno, California) 

вільнопоширюване + - - необмежено 

Plagium http://www.plagium.com 
Septet Systems Inc. 

(New York) 
пропрієтарне + - - необмежено 

PlagTracker http://www.plagtracker.com 
Український 

ресурс 
вільнопоширюване + - - необмежено 

SeeSources 
http://www.plagscan.com/seesources/anal

yse.php 
PlagScan GmbH 

(Німеччина) 
вільнопоширюване + - - необмежено 
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PlagScan 

http://www.plagscan.com/ 

PlagScan GmbH 
(Німеччина) 

пропрієтарне  
(приватні користувачі 

15$,  
підписка для 

організацій 20$) 

+ 
(безкоштовна 
перевірка 
2000 слів) 

+ - 

персональний 
доступ 

користувача або 
інституційна 
підписка 

Plagiarism Detector 
http://plagiarismdetector.net plagiarismdetector.

net 
вільнопоширюване - - - необмежено 

Защита уникальности 
контента  

http://www.content-watch.ru/text/ 
Content-Watch.ru 

(Росія) 
вільнопоширюване + + - необмежено 

FindCopy (Miratools) http://www.miratools.ru/ 
Холдинг Mirafox 

(Росія) 
вільнопоширюване + + - необмежено 

Grammarly http://www.grammarly.com/ Grammarly, Inc. пропрієтарне + + - 1 

Docoloc https://www.docoloc.de/ 
Docoloc UG & Co 

(Німеччина) 
пропрієтарне + + 

необхідно 
обрати тип 
ліцензії 

до 25 

Text.ru http://text.ru/ 
ООО «Текст»  

(Росія) 
вільнопоширюване + + - необмежено 

Антиплагиат  

http://www.antiplagiat.ru/QuickCheck.as
px 

ЗАО «Анти-
Плагиат» (Росія) 

+ (35000 руб./рік) + + - 

Персональний 
доступ або акаунт 

в пакеті 
«Антиплагиат.ВУ

З» 
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Таблиця 2 

Функціональні та програмно-технічні вимоги 

Назва ресурсу 
Кількість 

мов 
Допустимі 

формати файлів 
База пошуку 

Типи елементів, що 
перевіряються 

Ліміт об’єму 
введеного тексту 

Ліміт кількості 
перевірок 

Алгоритми, що 
використовуються 

Програмне забезпечення для відстеження текстового плагіату 

eTXT Антиплагиат необмежено .doc, .txt мережа Інтернет 
текстові фрагменти, 

URL, файли 
необмежено необмежено 

число вибірок з тексту, 
кількість слів в шинглі 

Advego Plagiatus  необмежено .txt мережа Інтернет 
текстові фрагменти, 

URL, файли 
необмежено необмежено 

потужності пошукових 
машин Yandex, Yahoo!, Bing, 

Google 

Double Content Finder російська .txt мережа Інтернет 
текстові фрагменти, 

URL, файли 
необмежено необмежено 

потужності пошукової 
машини Yandex 

Praide Unique Content 
Analyser 

необмежено .txt мережа Інтернет 
текстові фрагменти, 

URL, файли 
необмежено необмежено 

розбір вихідних даних на 
пасажі або шингли + 

потужності пошукових 
машин Yandex, Google, 

mail.ru 

Viper  англійська 

.doc, .docx, .pdf, 
.html, .odt, .rtf, 

.text, .s, .cs, .app, 
.java, .ptt, .pttx. 

мережа Інтернет текстові файли 560 фраз/день 
згідно 

використаному 
ліміту фраз 

англомовний інтерфейс, не 
зрозумілий на перший 

погляд, на сайті є інструкції 
та відео 

Плагиата НЕТ необмежено 
.doc, .docx, .rtf  и 

.txt 
мережа Інтернет 

текстові фрагменти, 
URL, файли 

необмежено необмежено 
потужності пошукових 
машин Яндекс и Google 

Anti-Plagiarism  необмежено 
.rtf, .doc,*.docx, 

.pdf 
власна база даних 
+ мережа Інтернет 

текстові файли, 
програмні коди 

необмежено необмежено 
авторський алгоритм 
розробників, пошук по 

лексемах 

Он-лайн ресурси для відстеження текстового плагіату 

DupliChecker необмежено .docx, .txt мережа Інтернет 
текстові фрагменти, 

URL, файли 
1500 слів 

50 разів за умови 
реєстрації 

потужності пошукових 
машин 

PaperRater необмежено - мережа Інтернет текстові фрагменти необмежено необмежено 
потужності пошукових 

машин Yahoo!, Bing, Google 

Plagiarisma.net 190+ 
PDF, DOC, DOCX, 
RTF, ODT, TXT, 

HTML 
мережа Інтернет 

текстові фрагменти, 
URL, файли 

до 2000 символів 
за умови 

реєстрації - 3 
рази/день 

потужності пошукових 
машин Google, Babylon, 

Yahoo! 

PlagiarismChecker необмежено - мережа Інтернет 
текстові фрагменти, 

URL 

до 32 слів 
(допустимий 
максимум для 

запиту пошукової 
машини Google) 

необмежено 
потужності пошукових 

машин Google and Yahoo! 

Plagium 6 - мережа Інтернет, текстові фрагменти, безкоштовно до необмежено авторська технологія, за 
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новини, соціальні 
мережі (βeta ) 

URL, файли 25000 символів якою вхідний текст 
розбивається на дрібніші 

"фрагменти", що 
порівнюються з веб-

контентом 

PlagTracker необмежено .doc та .txt 

мережа Інтернет 
та власна 

внутрішня база 
документів (20 
млн. наукових 

статей) 

текстові фрагменти та 
файли 

безкоштовно до 
5000 слів 

необмежено 
авторський алгоритм 

розробників 

SeeSources необмежено 
.doc, .docx, .html, 

.htm, .txt 
мережа Інтернет 

текстові фрагменти та 
файли роміром до 

300кб 
до 1000 слів 1 раз/день  

PlagScan необмежено 

Всі текстові 
формати +.zip для 
перевірки пакету 

документів 

мережа Інтернет, 
БД користувача та 

БД PlagScan 

текстові файли, URL 
адреси фалів 

безкоштовно2000 
слів 

безкоштовно 

Власна технологія 
індексування на базі Apache 

Solr™, та потужності 
пошукової машини Yahoo! 

Plagiarism Detector необмежено 
Текстові 

документи 
мережа Інтернет 

текстові фрагменти та 
файли 

необмежено необмежено 
потужності пошукових 

машин 

Защита уникальности 
контента  

необмежено - мережа Інтернет 
текстові фрагменти та 
контент веб-сайтів за 

URL адресою 

до 3000 символів 
(для 

зареєстрованих 
користувачів - до 
10.000 символів) 

5 запитів на день 
на одного 

користувача 
(після реєстрації 

20 запитів) 

багатоступінчастий алгоритм 
власної розробки (не за 

методом шинглів) 

FindCopy (MiraTools) необмежено -  мережа Інтернет 
текстові фрагменти, 

URL 

Обмеження знімаються для 
авторизованих користувачів 

Copylancer.ru 

потужності пошукових 
машин 

Grammarly англійська .txt, .docx, .doc мережа Інтернет текстові фрагменти до 20 сторінок необмежено не розкривається 

Docoloc необмежено 
.PDF, .doc, .docx, 
odt, RTF, HTML, 

.txt 
мережа Інтернет файли, URL 

згідно типу 
ліцензії 

ліміт 
кількості/рік 

сторінок згідно 
типу ліцензії 

не розкривається 

Text.ru необмежено - мережа Інтернет текстові фрагменти 
15000 символів (за 
умови реєстрації) 

необмежено 

авторська технологія (не за 
методом шинглів) + 

потужності пошукових 
машин 

Антиплагиат російська 

HTML, Plain Text 
(txt), DOC (MS 

Word), RTF, PDF, 
ZIP и RAR 

власна база 
модуля пошуку по 
мережі Інтернет 

текстові фрагменти та 
файли 

Файли до 20 Мб, 
текстові уривки до 

5тис. символів 
(3тис. в тріал-

режимі) 

необмежено 

Документ розбивається на 
невеликі частини, а модуль 
пошуку проводить пошук в 
загальнодоступних джерелах 

російського сегменту 
Інтернету, що містять одну 
або декілька з таких частин. 
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Таблиця 3 
Продуктивність роботи 

Назва ресурсу 
Час виконання 

перевірки 
Форма представлення кінцевого 

результату 
Дані про результати 

пошуку 
Особливості 

використання/інсталювання 

Особливості 
інтерфейсу/інструкти

вні матеріали 
Програмне забезпечення для відстеження текстового плагіату 

eTXT Антиплагиат 
 ٭٭

(7 хв. англ., 2 хв. 
укр.) 

звіт містить підкреслені частини тексту 
заданого документу, які були 

запозичені з інших джерел, а також 
список доменів, на яких знайдені збіги  
із визначеною часткою співпадання (%) 

по кожному домену та загальним 
показником унікальності всього тексту. 

унікальність українського  
тексту – 6%, англійського – 

73% 
жодних 

інтерфейс інтуїтивно 
зрозумілий, на сайті 
розробника містяться 
вказівки та інструкції 

Advego Plagiatus  

 хв. - англ.; 33 58) ٭
хв. - укр. 

в режимі швидкої 
перевірки) 

звіт аналогічний як у попередньому 
випадку + 

виводиться частка унікальності тексту 
окремо за категоріями 
копіювання/рерайт. 

унікальність 
(копірайт/рерайт) 

українського  тексту – 
4%/2%, англійського – 

77%/72% % 

занадто довгий час на виконання 
перевірки 

інтерфейс інтуїтивно 
зрозумілий, 

інструктивні матеріали 
відсутні 

Double Content Finder ٭٭٭٭٭ 

звіт не містить статистичних даних та 
запозичених фрагментів тексту, 

виводиться список посилань на джерела 
( максимум 50) 

в обох випадках 100% 
унікальності тексту, що не є 
достовірним результатом 

підтримка програми припинена 

інтерфейс інтуїтивно 
зрозумілий, 

інструктивні матеріали 
відсутні 

Praide Unique Content 
Analyser 

 ٭

звіт не містить статистичних даних, а 
лише список сайтів, де знайдено подібні 

пасажі 
 

отримано список джерел 
збігів окремо згідно 
сканування у кожній 
пошуковій машині 

занадто довгий час на виконання 
перевірки 

інтерфейс інтуїтивно 
зрозумілий, 

інструктивні матеріали 
і довідка відсутні 

Viper ٭ звіт містить підкреслені частини тексту 
заданого документу, які були 

запозичені з інших джерел, а також 
список доменів, на яких знайдені збіги 
та загальною часткою (%) плагіату  

знайдено 4 джерела 
занадто довгий час на виконання 

перевірки 

англомовний 
інтерфейс, не 

зрозумілий на перший 
погляд 

Плагиата НЕТ ٭ отримано список джерел 
збігів 

занадто довгий час на виконання 
перевірки 

інтерфейс інтуїтивно 
зрозумілий, на сайті 
розробника містяться 
вказівки та інструкції 

Anti-Plagiarism  ٭ 

в звіті виводиться процент плагіату, 
процент помилок, кількість символів, 
кількість лексем, кількість та процент 

співпадіння символів та лексем, 
а також джерела плагіату, якщо він 

знайдений 

отримано список джерел 
збігів 

можливі два типи акантів 
«Admin» та «User» 

інтерфейс інтуїтивно 
зрозумілий, на сайті 
розробника містяться 
вказівки та інструкції 

Он-лайн ресурси для відстеження текстового плагіату 
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DupliChecker ٭٭٭٭٭  

виводиться список посилань на 
джерела, співпадання виділені жирним 

шрифтом 
знайдено 40 джерел 

необхідна реєстрація для зняття 
обмежень, не всі задекларовані 

функції працюють 

містить вказівки, 
скріншоти та відео 

інструкції 

PaperRater ٭٭٭٭٭ звіт стислий, не містить статистичних 
даних та запозичених фрагментів тексту 

обмежено 3 джерелами - 

інтерфейс інтуїтивно 
зрозумілий, сайт 

містить вказівки та 
інструкції 

Plagiarisma.net ٭٭٭٭ 

звіт містить дані про об’єм введеного 
тексту, частку його оригінальності та 
перелік веб-сайтів, де знайдено спів 

падання 

пошук обмежено 2000 
символів, знайдено до 20 

джерел, ступінь 
оригінальності визначено 

вірно 

доступний як он-лайн так і у 
вигляді програмного 

забезпечення для інсталювання 
на робочу станцію користувача, 
що підтримує ОС Windows 7,8, 
Vista та XP у вигляді клієнта 

інтерфейс інтуїтивно 
зрозумілий, сайт 
містить довідку 

PlagiarismChecker 
виконати не 

вдалось 
користувачеві відображається сторінка 

результатів пошуку Google 

ресурс повертає помилку 
щодо (максимально 

допустимої довжини запиту 
пошукової машини Google 

введення email адреси дозволяє 
отримувати сповіщення від 

Google про випадки плагіату його 
тексту у майбутньому  

містить покрокові 
інструкції та посилання 
на довідкові матеріали 
з питання плагіату. 

Plagium 

  ٭
(розробник 
декларує, що 

пошук 
здійснюється 

достатньо довго) 

виводиться список посилань на 
джерела, співпадання тексту виділені 

жирним шрифтом 
невідомо 

жодних операцій на сайті 
зробити не вдалось, в тому числі 

і зареєструватись 

містить покрокові 
інструкції та довідку 

PlagTracker 
виконати не 

вдалось 
 

у звіті співпадання виділені кольором, із 
вказівками, де необхідно проставити 
цитати, та посиланням на оригінальні 
джерела. Приводиться частка (%) 

запозиченого тексту. 

невідомо 
(ресурс повертає помилку 

504 Gateway Time-out) 

необхідна реєстрація для зняття 
обмежень 

містить покрокові 
інструкції та довідку 

SeeSources ٭٭٭٭ 

Звіт являє собою список Інтернет 
джерел, що відповідають заданому 

документу разом із оцінкою ступеню їх 
відповідності 

Знайдено близько 20 
джерел, однак їх 
релевантність має 

оцінюватись користувачем 

перевірка відбувається в два 
етапи (первинний і глибинний 

пошук) 

інтерфейс інтуїтивно 
зрозумілий, містить 

покрокову інструкцію 

PlagScan ٭٭٭٭٭ 

відображається перелік запозичених 
фрагментів, перераховані їх джерела та 

кількість співпадань/джерело. 
Визначається часка плагіату в 

документі (%) 

Для україномовної статті: 
192 співпадань із 17 джерел, 
з яких всі 17 розміщенні в 
Інтернеті. 98,5% плагіату  
Для англомовної статті: 6 
співпадань з 2 джерел, з 
яких 2 розміщенні в 

Інтернеті. 
1,4% плагіату  

 

необхідна реєстрація для 
отримання тріал-доступу 

містить покрокову 
інструкцію 

Plagiarism Detector ٭٭٭٭٭ звіт містить підкреслені частини тексту 
заданого документу, які були 

результати обов’язково 
мають бути проаналізовані 

програма розбиває текст на 
абзаци, для кожного з яких 

інтерфейс інтуїтивно 
зрозумілий, містить 
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запозичені з інших джерел користувачем, оскільки 
виникають запитання щодо 

їх релевантності 
 

пропонується перевірити 
результат окремо, що вимагає 

значних затрат часу 

довідку 

Защита уникальности 
контента  

 ٭٭٭٭٭

звіт містить підкреслені частини тексту 
заданого документу, які були 

запозичені з інших джерел, частку 
унікальності тексту (%), URL сторінки, 
де знайдено збіг та % збігу по кожному 

джерелу 

Для україномовної статті: 5 
джерел, що містять 90% спів 
падань, унікальність тексту 
10%. 
Для англомовної статті: 2 
джерела спів падань, одне з 
яких - персональний сайт 
автора 71% унікальності 

можливо перевірити текстовий 
уривок об’ємом до 10000 

символів за раз, що вимагає 
розбивки тексту на частини 

інтерфейс інтуїтивно 
зрозумілий, містить 

довідку 

FindCopy (MiraTools) ٭٭٭ 

співпадання виділені кольором, окремо 
виводиться список посилань на джерела 
із показником % запозиченого тексту, а 
також % унікальності даного тексту 

вцілому 

знайдено 45 джерел 
необхідна реєстрація на 

сторонньому сайті Copylancer.ru 

інтерфейс інтуїтивно 
зрозумілий, інструкцій 

нема 

Docoloc ٭٭٭٭٭ співпадання виділені кольором із 
посиланням на джерело 

До 5 джерел в демо режимі тестувалось в демо режимі 
містить інструкції і 

довідку 

Grammarly ٭٭٭٭٭ статистичний звіт 
пошук здійснюється лише в 

англомовних текстах 
тестувалось в демо режимі 

містить текстові та 
відео інструкції 

Text.ru ٭٭٭٭ 

звіт містить список доменів, на яких 
знайдені збіги, із визначеною часткою 
співпадання (%) по кожному домену та 
загальним показником унікальності 

всього тексту. 

Для україномовної статті 
унікальність рівна 0.30% 

(знайдено масу джерел), для 
англомовної - 23.74% (2 

джерела: персональний сайт 
автора та журнал, де її 

опубліковано) 

можливо перевірити текстовий 
уривок об’ємом до 15000 

символів за раз, що вимагає 
розбивки тексту на частини та 

реєстрації 

інтерфейс інтуїтивно 
зрозумілий, містить 

довідку 

Антиплагиат  

 ٭٭٭٭٭

звіт містить список доменів, на яких 
знайдені збіги, із визначеною часткою 
співпадання (%) по кожному домену та 
загальним показником унікальності 

всього тексту. 

підсумкова оцінка 
оригінальності: 96,83% 
(укр..) та 96,2% (англ.) . 

можливо перевірити фрагмент 
тексту об’ємом до 5000 символів 

за раз, що вимагає розбивки 
тексту на частини, підтримує 
перевірку файлів, необхідна 
реєстрація та передплата для 

зняття обмежень 

інтерфейс дещо 
незрозумілий одразу, 
але на сайті міститься 

інструкція щодо 
використання 

 
Легенда:  
 занадто довго (10 хв. і більше) - ٭
 повільно (5-10 хв.) -٭٭
 прийнятно (2-5 хв.) - ٭٭٭
 швидко (до 2 хв.) - ٭٭٭٭
 миттєво (до 1 хв.) - ٭٭٭٭٭

 


