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ОСНОВИ ЕТИКИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

Методичні вказівки до лабораторної роботи №8 

 

МЕТА РОБОТИ – оволодіти основами етики наукових дослі-

джень. 

 

1 ВКАЗІВКИ З САМОПІДГОТОВКИ ДО РОБОТИ  

1.1  Завдання для самостійної підготовки (Додаток А) 

Вивчити: 

– що таке етичний кодекс вченого; 

– що таке етика вченого;  

– головні основоположні цінності навколо яких будуються норми 

науки; 

– основне завдання етичного кодексу вченого. 

Скласти звіт по роботі: 

 номер, найменування та мета роботи; 

 етичний кодекс вченого; 

 етика вченого;  

 головні основоположні цінності навколо яких будуються норми 

науки; 

 основне завдання етичного кодексу вченого. 

1.2 Питання для самопідготовки  

1.2.1 Що таке етичний кодекс вченого? 

1.2.2 Що таке етика вченого? 

1.2.3 Навколо яких головних основоположних цінностей буду-

ються норми науки? 

1.2.4 Яке основне завдання етичного кодексу вченого?  

 

1.3 Рекомендована література 

1. Адаменко М. І., Бейлін М. В. Основи наукових досліджень. 

Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. 188 с. 

2. Бобилєв В. П., Іванов І. І., Пройдак Ю. С. Методологія та ор-

ганізація наукових досліджень: навчальний посібник. Дніпропет-

ровськ: Системні технології, 2008.  264 с. 
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3. Кислий В. М. Організація наукових досліджень: навчальний 

посібник. Суми: Університетська книга, 2011. 224 с. 

 

2 ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ РОБОТИ 

2.1 Програма робіт 

Ознайомитись з науковою етикою в наукових дослідженнях.  

Дати характеристику основним видам наукового шахрайства. 

Скласти звіт та захистити роботу. 

2.2 Оснащення робочого місця 

2.2.1 Методичні вказівки. 

2.2.2  Навчальна та наукова література. 

 

2.3 Теоретичні відомості 

2.3.1 Наукова етика в наукових дослідженнях 

Поняття та основні складові етики наукової діяльності 

Кожний науковець, який пов'язав свій життєвий шлях з науковою 

діяльністю, спрямовану на створення та прогрес знань за допомогою 

наукових методів, досягнення високих наукових результатів, мас до-

тримуватися певних принципів поведінки в науковому співтоваристві, 

що визначаються сукупністю морально–етичних цінностей, притаман-

них цьому виду творчої праці. їх зміст склався історично й уточняється 

та вдосконалюється самою науковою спільнотою відповідно до умов 

сучасності у зв'язку з виникненням нових етичних проблем у науці вна-

слідок суспільних трансформацій. 

Етичні питання в науці можуть виникати з різних причин: як не-

реалізовані ідеї, котрі бажано втілити в життя; як конфлікти, де потрі-

бно намагатися бути посередником; як дилеми, які потрібно зрозуміти 

та розв'язати; як сумнівна поведінка, яку необхідно обмежити і випра-

вити; як непрофесійна поведінка тощо. 

В останню чверть XX ст. предметне коло етики науки визначи-

лося як осмислення тих норм, що мають спрямовувати не тільки стосу-

нки вчених в межах наукового співтовариства або визначати вищі пі-

знавальні цінності науки, а й такі, що дозволяють або забороняють пе-

вне втручання науки в природу і людину. 

Якщо говорити про становлення і утвердження статусу проблем 

етики науки в структурі філософії науки, то треба визначити 70–ті роки 
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як час, коли проблеми етичного змісту наукових досліджень у певних 

галузях економіки привернули увагу світової наукової спільноти. 

Обговорення такого роду питань дало змогу філософам і методо-

логам науки визначитися з приводу того, що таке етичні проблеми на-

уки, їх аналіз і осмислення представлені в роботах І. Фролова, Б. Юліна. 

С. Пастушного, Р. Карлінської, А. Мамзіна та інших учених 70–80–х 

років XX ст. 

На підставі цих досліджень етичні проблеми були визначені як 

такі, що пов'язані з усвідомленням тою, що на дослідницьку діяльність 

вченого впливають соціокультурні фактори, зокрема моральні норми. 

У свідомості світового наукового співтовариства утвердився ста-

тус етичних проблем науки як таких, то г результатом впливу науки на 

суспільство і природу. Яскравий приклад – дослідження відомого захі-

дного філософа науки Е. Агацці. Глибокі ідеї щодо цього сформульо-

вані К. Апелем, і у вітчизняній, і у західній філософії науки визнається, 

що в реальній науці дослідницька діяльність спрямовується певними 

світоглядними і методологічними орієнтирами, вірою в істинність іде-

алів науки, моральними принципами. Усвідомлення вченим необхід-

них норм реалізується у факті відповідальності вченого загальнолюд-

ського характеру. 

На підставі наведених обґрунтувань в етиці науки вводиться по-

няття відповідальності вченого. Академік Н. Енгельгардт. який глибоко 

осмислював етичні проблеми науки, зауважував, що вчений у своїй ді-

яльності природньо несе відповідальність загальнолюдського харак-

теру. Він відповідає ти «повноцінність» триманого ним наукового про-

дукту; від нього очікують бездоганної вимогливості до достовірності 

матеріалу, коректності у використанні робіт своїх колег, логіки аналізу, 

обґрунтованості висновків. Це і с, за визначенням В. Енгельгардта, еле-

ментарна відповідальність вченого, його персональна етика. 

Отже, персональна етика – це відповідальність за об'єктивність 

результату. Втім, за словами самого В. Енгельгардта, це лише елемен-

тарна етика, тобто непорушне правило. Але лише ним не вичерпується 

етика науки. 

Наукова етика – це сукупність установлених та визнаних науко-

вою спільнотою норм поведінки, правил, моралі наукових працівників, 
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зайнятих у сфері науково–технологічної та науково–педагогічної дія-

льності. Наукова етика поєднує у собі: 

 – права та обов'язки наукових працівників; 

 – наукову чесність; 

 – конфлікт інтересів; 

 – дотримання етичних норм і стандартів; 

 – подання офіційних скарг. 

Права та обов'язки наукових працівників 

«Рекомендація про статус наукових працівників», прийнята 18–ю 

Генеральною Асамблеєю ЮНЕСКО в Парижі 20 листопада 1974 р. і 

ратифікована урядами більшості країн світу, зробила значний внесок у 

справу захисту прав наукових працівників і сприяння науковому про-

гресу. 

Основні її положення цілком актуальні й сьогодні, хоча цілей ще 

не досягнуто в повному обсязі в багатьох країнах, зокрема і в Україні. 

У цьому документі зазначається, що наукові працівники покликані зіг-

рати важливу роль в ефективнішому використанні науки та наукових 

методів на благо людства, сприяти збереженню миру і послабленню 

міжнародної напруженості. У ньому підкреслюється особлива відпові-

дальність усіх гілок влади та урядів держав у справі захисту прав нау-

кових працівників та створенні задовільних умов для проведення нау-

кових досліджень. 

У цьому основоположному документі сформульовані основні 

права і обов'язки наукових працівників: 

• брати активну участь у визначенні шляхів розвитку науки і тех-

ніки та напрямків їх застосування в інтересах людства, а саме: аналізу-

вати необхідні соціальні умови в кожному випадку та інформувати гро-

мадськість про можливі соціальні наслідки, брати участь як у підгото-

вці, так і в реалізації прийнятих рішень, контролі та аналізі їх результа-

тів; 

• проводити наукові дослідження і здійснювати навчання в рамках 

своєї професійної діяльності; втручатися і виявляти ініціативу при сві-

домому виборі предмета і методів дослідження, при забезпеченні дос-

тупу до джерел інформації, необхідної для виконання своїх обов'язків; 

виявляти, аналізувати і повністю усвідомлювати ризик, пов'язаний з 

проведенням наукових досліджень; 
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• спілкуватися і обмінюватися інформацією, отриманою як у ході 

власних досліджень, так і з зовнішніх джерел; сприяти співробітництву 

і здоровій конкуренції між науковими працівниками, розповсюдженню 

знань з гуманною метою; використовувати сучасні засоби комунікації 

з метою забезпечення доступу до наукової інформації і стимулювання 

дискусій як у науковому співтоваристві, так і в суспільстві в цілому, 

сприяти конструктивному діалогу з людьми, відповідальність яких ле-

жить в інших сферах (ЗМІ, політика, економіка тощо), що полегшить 

суспільству визнання моральних цінностей, науково–технічних досяг-

нень; 

• створювати, застосовувати і розповсюджувати знання – це пря-

мий обов'язок наукових працівників перед прийдешніми поколіннями 

як індивідуально, так і в сукупності завдяки контактам та співробітни-

цтву; 

• відігравати свою роль на основі власної наукової діяльності. Тут 

мається на увазі: довіра в процесі роботи і визнання досягнень в науко-

вій і громадській діяльності для всіх наукових працівників, особливо 

молодих вчених і жінок; можливість для наукових працівників, чолові-

ків і жінок робити свою наукову кар'єру незалежно від сімейних і бать-

ківських обов'язків і створення рівних умов і можливостей для їх про-

фесійного зростання; винагороди відповідно до кваліфікації і результа-

тів праці; 

• змінювати соціальне оточення людей та природне середовище, 

розглядаючи розвиток людини і охорону природного середовища як 

визначальні критерії при виборі засобів використання наукового 

знання. 

Права і обов'язки наукового працівника мають бути чітко визна-

чені законодавчими документами та шляхом укладання колективного 

трудового договору між роботодавцями і профспілковими організаці-

ями наукових працівників. Наукові працівники повинні вміти демокра-

тичним шляхом визначати умови праці та стиль співробітництва, 

прийнятий в наукових організаціях. 

Просування по службових сходинках має забезпечуватися з ура-

хуванням таких факторів, як знання, кваліфікація, досвід, продуктив-

ність і ефективність. Розвиток науки має повністю будуватися на демо-

кратичних методах, що забезпечують створення ієрархічних структур, 
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організацій і наукових закладів. Права вчених на отримання вигоди від 

своїх оригінальних ідей, відкриттів і винаходів, а також прибуток від їх 

реалізації мають бути захищені законом і контрактами. 

Наукова чесність 

Наукова чесність обумовлює етичні цінності, якими повинні ке-

руватися наукові працівники. Завдяки науковим дослідженням людс-

тво більше дізнається про світ, відкриває нові істини, виправляє поми-

лкові уявлення та концепції. Завдяки освітньому процесу та вільним 

науковим дискусіям науковці намагаються підтримати і сприяти праг-

ненню до навчання, подолати невігластво, передати знання. Оскільки 

прагнення до знань і пошук істини мають життєво важливе значення 

для наукової і науково–педагогічної діяльності, то свідома нечесність є 

надзвичайно небезпечною для людського розвитку. Навіть тоді, коли 

нечесність не спричиняє значних матеріальних збитків, вона підриває 

цінність виконаних досліджень і створює негативний імідж науковців 

серед громадян. 

Правила і положення про чесність у наукових дослідженнях і на-

уковій творчості чинні для всіх наукових працівників, залучених до на-

укової та науково-педагогічної діяльності. Вони містяться в таких ос-

новних дефініціях. 

Авторське право: авторами визнаються тільки ті наукові праців-

ники, які зробили значний інтелектуальний внесок у певну наукову ро-

боту. 

Порушеннями в наукових дослідженнях вважаються: фальсифіка-

ція; переробка і плагіат; невизнання авторства або значного інтелекту-

ального внеску в наукову роботу; використання нової інформації, ідей 

або даних із конфіденційних рукописів або приватних бесід; викорис-

тання архівних матеріалів з порушенням правил використання архів-

них документів; недотримання державного законодавства, статутів та 

колективних договорів академій, закладів вищої освіти та науково–до-

слідницьких організацій, положень про безпеку наукової праці. 

Не вважаються порушеннями в науковій діяльності чинники, що 

притаманні дослідницьким процесам, і нефальсифіковані (несвідомі) 

дослідницькі помилки, конфлікт даних, різні тлумачення та різні інте-

рпретації отриманих результатів, експериментальних розробок. 
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Кожний науковий працівник має право на продукт – результат 

власної інтелектуальної праці, але він не повинен обмежувати доступ 

до результатів з боку тих, хто допомагав йому при виконанні дослі-

дження. Науковий працівник має бути відкритим для критики, порад і 

побажань. Потрібно, щоб науковий колектив належним чином ставився 

до інформації, котра вважається конфіденційною. Але норми конфіде-

нційності не повинні перешкоджати розповсюдженню такої інформа-

ції, як об'єктивність оплати наукової праці в колективі. 

Конфлікт інтересів 

Конфлікт інтересів – це ситуація, за якої на судження, висновки 

та дії окремої особи впливають численні конфліктні, протилежні за фо-

рмою та змістом інтереси. В таких ситуаціях необхідно знайти шляхи 

дотримання балансу між особистою автономією (незалежністю), про-

фесійною чесністю та підзвітністю. 

Типи конфліктів інтересів можуть бути різними (рис. 1): 

 

 
 

Рис. 1 – Типи конфліктів інтересів у науковій діяльності 
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Конфлікт інтересів через особисті стосунки. У випадку, коли ті, 

хто приймають рішення, мають особисті стосунки з тими, кого ці рі-

шення стосуються (члени родини, рідні, друзі), для забезпечення об'єк-

тивності та обмеження впливу особистих стосунків (інтересів як пози-

тивних, так і негативних) необхідно уникати їх участі в прийнятті цих 

рішень. 

Крім того, практика показує, що не слід брати участі в ухваленні 

рішень (крім випадків надзвичайної важливості), що стосуються науко-

вих партнерів – колишніх чи теперішніх. Слід також уникати таких рі-

шень (не пояснюючи відкрито причин і мотивів), якщо участь у їх прий-

нятті може негативно вплинути на їх об'єктивність. 

Конфлікт інтересів через обіймання декількох посад (ролей) в на-

уковому колективі. Такі конфлікти посадових інтересів (справжні, по-

тенційні та уявні) можна вирішити, уникаючи ухвалення рішення, яке 

б могло завадити врівноваженим, об'єктивним судженням та виснов-

кам. Посадових конфліктів можна також уникнути, привертаючи коле-

гіальну увагу до можливої упередженості та необ'єктивності. 

Конфлікт інтересів, який виникає через використання ресурсів 

наукової організації. Науково–дослідний інститут або заклад вищої 

освіти володіє різноманітними ресурсами (комп'ютерами, обладнан-

ням, матеріалами, засобами зв'язку тощо). У випадку, коли цілі і за-

вдання наукової організації та окремого члена колективу збігаються 

(наприклад, наукова публікація, аналітична записка тощо), ресурси ор-

ганізації можуть бути використані. 

Якщо члени організації використовують її ресурси не для основ-

ної професійної діяльності (наприклад, виконання робіт на замовлення, 

за особистим грантом), наукова організація має право вимагати оплату 

за користування ресурсами. Суму і порядок оплати визначається ок-

ремо для кожного випадку. 

За необхідності використання в роботі (публікації, доповідній за-

писці тощо) назви наукової організації чи закладу вищої освіти слід зве-

ртатися за рекомендацією до колегіального правління (вченої чи нау-

ково–технічної ради), незалежно від мети використання назви чи по-

сади (ролі) в науковій організації. 
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Конфлікт інтересів, що виникає через матеріально–фінансові ін-

тереси. Члени наукового колективу, використовуючи право інтелекту-

альної власності, мають право укладати угоди та вільно продавати свої 

праці, створені в рамках своєї наукової діяльності, не спричиняючи при 

цьому конфлікту інтересів. Продуктами праці можуть бути статті, бро-

шури, монографії, фільми, книги, твори мистецтва, винаходи тощо. Ба-

жано таке положення записати в колективному договорі організації. 

Наукові працівники можуть працювати за сумісництвом в інших 

подібних організаціях, створювати різного роду організації (прибуткові 

і неприбуткові фірми, громадські організації), що можуть надавати кон-

сультаційні послуги, виконувати дослідження на замовлення, вироб-

ляти і продавати товари і послуги. В цьому випадку головне, щоб така 

діяльність не перешкоджала виконанню обов'язків перед науковою ор-

ганізацією, де постійно працюють науковці. 

Конфлікт інтересів може також виникати у випадку, коли наукові 

працівники або керівництво мають особистий матеріальний інтерес в 

організаціях і фірмах, з якими їх наукова організація укладає ділові 

угоди або здійснює сумісний бізнес. У цьому разі деякі члени наукової 

організації можуть отримувати нечесні переваги та вигоди. Тому, до-

тримуючись наукової етики, слід уникати укладання угод із фірмами і 

організаціями, в котрих члени наукового колективу мають значний ма-

теріально–фінансовий інтерес. 

Слід також уникати виникнення ситуацій, за яких члени науко-

вого колективу або його керівники будуть вести переговори і укладати 

угоди з самими собою, як з працівниками інших агенцій чи фірм. Ін-

акше, цьому є одна назва – корупція. 

Конфлікт інтересів, що виникає через залучення до діяльності 

поза основною науковою організацією. Останнім часом наукові колек-

тиви та їх окремі наукові працівники все активніше співпрацюють і ма-

ють ділові відносини з різними державними установами та приватним 

бізнесом, з державними та приватними науковими фондами, як україн-

ськими, так і закордонними, які підтримують їх дослідження і викори-

стовують знання і досвід. Така співпраця є соціально та економічно ви-

гідною і прибутковою. 
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Кожна наукова організація має розробити для себе моделі зовні-

шнього співробітництва, яке б не впливало на якість її науково–дослід-

ної і творчої діяльності. Такі зв'язки сприятимуть обміну ідей. Але тен-

денції щодо надмірної зайнятості поза основним місцем роботи мають 

бути обмежені часовими рамками у колективних угодах організацій. 

Конфлікт зобов'язань – це особлива форма конфлікту інтересів, 

що виникає стосовно співвідношення витраченого часу та обов'язків і 

зобов'язань в науковій організації. 

Справжній конфлікт зобов'язань виникає в тому випадку, коли ді-

яльність поза науковою організацією перетинається з виконанням зо-

бов'язань за основним місцем роботи. Для уникнення конфлікту зобо-

в'язань необхідно або зменшити обсяги іншої діяльності, або перегля-

нути і зменшити обсяг роботи в науковій установі. 

Науковий працівник має право на інші зобов'язання та здійсню-

вати іншу діяльність, якщо вони не перешкоджатимуть виконанню в 

повному обсязі особистих чи колективних зобов'язань перед науковою 

організацією, де він постійно працює. 

 

Дотримання етичних норм і стандартів. Подання офіційних 

скарг 

При порушенні етичних норм необхідно ретельно розібратися в 

ситуації і керуватися законодавчими нормами наукової праці, колекти-

вними договорами, етичними нормами, визнаними в наукових колек-

тивах. Вирішення етичних конфліктів, що виникають у формі дилем, 

має бути покладене на комісії з трудових спорів при профспілкових ко-

мітетах академічних установ шляхом обговорення і дискусій. При 

цьому краще дотримуватись принципу конфіденційності у випадку ро-

згляду питання сумнівної поведінки або порушення. 

Анонімні свідчення і заяви не слід розглядати, якщо людям і 

майну не загрожує реальна небезпека. Коли порушені обов'язкові прин-

ципи і стандарти поведінки (наукові, дослідницькі, фінансові), тоді 

вони мають стати предметом офіційних слухань. 

Офіційну скаргу треба подавати в письмовій формі до комісії з 

трудових спорів або керівництву наукової чи навчальної установи. За 

необхідності після обговорення в комісії такі скарги можуть бути пуб-

лічно розглянуті в трудовому колективі. Якщо на публічних слуханнях 
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члена наукового колективу визнають винним у сумнівних діях, визна-

них серйозними, проти нього можуть бути застосовані санкції, пропо-

рційні серйозності порушення. 

 

Основні принципи та норми етики науки 

Заняття наукою – специфічний вид людської діяльності, суть 

якого – систематичний процес досліджень, спрямований на здобуття 

знань, що ґрунтуються на перевірених результатах. 

Етика науки – це галузь, що вивчає специфіку моральної регуляції 

в науковій сфері, а також зведення цінностей, норм і правил у цій га-

лузі. Вона охоплює два кола проблем: перше пов'язане з регуляцією 

взаємовідносин всередині самого наукового співтовариства, а друге – 

між суспільством в цілому і наукою. 

Основні етичні принципи наукової діяльності, які визнаються бі-

льшістю вчених є такими: 

а) самоцінність істини; 

б) новизна наукового знання; 

в) свобода наукової творчості; 

г) відкритість наукових результатів; 

д) організований скептицизм. 

Принцип самоцінності істини 

Принцип самоцінності істини чи універсалізм передбачає орієн-

тацію дослідника і наукової діяльності на пошук об'єктивного знання, 

а не на особисті, групові, корпоративні чи національні інтереси. Істина 

і тільки істина – основна цінність діяльності в сфері науки. 

Тільки одна дихотомія має значення: «істинно – хибно», все інше 

– за межами науки. Якою б новою або тривіальною, «очікуваною» або 

«незручною» не виявилася істина, здобута в процесі наукового дослі-

дження, вона має бути оприлюднена. 

У науці (принаймні, в галузі точних наук) не застосовується прин-

цип свободи совісті, тому кожен може вірити по-своєму: наука живе 

знаннями, а не вірою. З цього принципу випливає одна з обов'язкових 

умов наукової діяльності: точне дотримання правил одержання, від-

бору, обробки та публікації даних, що є в конкретній науковій дисцип-

ліні. 
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Новизна наукового знання 

Наука існує, тільки розвиваючись, а розвивається вона безперер-

вним збільшенням та оновленням знання. Необхідність отримання но-

вих фактів і створення нових гіпотез зумовлює обов'язкову інформова-

ність дослідника про раніше здобуті в цій галузі науки знання. 

Свобода наукової творчості 

Свобода наукової творчості – ідеальний принцип, який, на жаль, 

не завжди реалізується у науковій діяльності. Для науки немає і не по-

винно бути заборонених тем, визначення предмета досліджень є преро-

гативою самого вченого. Будь-який результат, який претендує на нау-

кове досягнення, має бути уважно проаналізований та оцінений науко-

вим співтовариством незалежно від того, вчений з якими минулими за-

слугами його представляє. У реальних ситуаціях дієвість цього прин-

ципу здебільшого обмежена як внутрішніми чинниками, що діють у на-

уковому середовищі, так і зовнішніми – етичними, соціальними і мате-

ріальними. 

Відкритість наукових досліджень 

На результати фундаментальних наукових досліджень (не плу-

тати з винаходами) не існує права інтелектуальної власності, бо вони 

належать усьому людству. Автор, і ніхто інший, не може заборонити 

використовувати наукові результати або вимагати будь-якої компенса-

ції за їх використання, окрім посилання на авторство. Відповідно, будь-

який науковець, який отримав нові результати, повинен їх опубліку-

вати, оскільки нове знання тільки тоді стає складовим елементом нау-

кової картини світу, коли воно перевірене і визнане науковим співтова-

риством. 

Організований скептицизм 

Принцип, який передбачає відкритість для сумнівів з приводу 

будь-яких результатів наукової діяльності, як власних, так і опубліко-

ваних іншими вченими. Це правило вимагає осмислення неявних при-

пущень, що приймаються як аксіоми; пильного ставлення до спроб 

прийняти бажане за дійсне, викликаних особистою зацікавленістю або 

причинами етичного характеру; обережного ставлення до ймовірності 

неправильного тлумачення результатів. 

Наукова чесність та дотримання принципів наукової етики дуже 

важливі для наукової діяльності, метою якої є розширення меж нашого 
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знання і завоювання суспільного визнання. Принципи наукової етики 

можуть бути порушені різними способами – від недбалого застосу-

вання наукових методів або неуважного документування даних до сер-

йозних наукових злочинів, таких, як навмисна фальсифікація або об-

ман. 

Подібні порушення суперечать суті науки як такої – систематич-

ного процесу досліджень, спрямованого на здобуття знань, що ґрунту-

ються на верифікованих результатах. Крім того, вони підривають віру 

суспільства в надійність наукових результатів і руйнують взаємну до-

віру вчених, яка є найважливішою умовою наукової роботи в наші дні, 

коли співпраця і поділ праці стали нормою. 

Хоча одного набору правил недостатньо для того, щоб повністю 

запобігти нечесності в науці, відповідні заходи можуть, проте, гаранту-

вати, що всі, хто займається науковою діяльністю, регулярно став-

ляться до відома про норми наукової етики. Це істотний внесок у зме-

ншення кількості випадків її порушення. 

Основні норми наукової етики 

Вирізняють такі основні норми наукової етики, яких потрібно до-

тримуватися як таких, що є загальними під час проведення наукових 

досліджень (рис. 2). 

 

 
Рис. 2 – Основні норми наукової етики у бухгалтерських нау-

кових дослідженнях 
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До норм, що регулюють повсякденну наукову діяльність, нале-

жать: 

 – точне дотримання правил здобування та відбору даних, що ді-

ють в конкретній науковій дисципліні; 

 – надійна організація захисту та зберігання первинних даних. 

Ясне і повне документування всіх важливих результатів; 

 – осмислення неявних, аксіоматичним припущень. Пильне став-

лення до спроб прийняти бажане за дійсне, викликаних особистою за-

цікавленістю або навіть причинами етичного характеру. Обережне ста-

влення до ймовірності неправильного тлумачення через методично об-

межені можливості встановити об'єкт досліджень. 

Норми, що регулюють стосунки між колегами і співробітни-

ками: 

 – зобов'язання не перешкоджати науковій роботі конкурентів, 

шляхом, наприклад, затримки відгуків або передачі третій особі науко-

вих результатів, здобутих за умови дотримання конфіденційності; 

 – активне сприяння науковому зростанню молодих учених; 

 – відкритість для критики і сумнівів, які висловлюються іншими 

вченими та колегами по роботі; 

 – уважна, об'єктивна і неупереджена оцінка роботи колег; не– 

упереджене ставлення до них. 

До норм, що регулюють публікацію результатів відносять: 

 – обов'язкова публікація результатів роботи, що виконується за 

рахунок державних коштів (принцип загальнодоступності результатів 

фундаментальних досліджень); 

 – відповідне подання непідіверджених гіпотез і визнання поми-

лок (принцип наукової культури, що допускає можливість помилки в 

науці); 

 – чесне визнання заслуг і належна оцінка внеску попередників, 

конкурентів і колег (принцип визнання заслуг). 

 

Практичне використання етичних принципів у науковій дія-

льності студентів 

Етика наукової діяльності – це правила поведінки, які мають 

неухильно дотримуватись усі науковці, зокрема, і молоді дослідники, 

студенти (рис. 3). 
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Рис. 3 – Етичні принципи наукової діяльності студентів 

 

Етичний принцип «взаємодія з науковим керівником» 

Етичний принцип «взаємодія з науковим керівником» передба-

чає: 

 – студент має досконало знати монографічні та інші значні пуб-

лікації свого керівника; 

 – знати пам'ятні дати, посади, регалії, досягнення свого керів-

ника; 

 – довіряти інтуїції свого керівника, намагатися зрозуміти його 

логіку мислення; 

 – цінувати його час, навантаження і здоров'я; 

 – слід узгоджувати плани своїх наукових пошуків і своєчасно 

звітувати перед науковим керівником; 

 – повідомляти керівнику про свої труднощі, але не скиглити про 

перешкоди; 

 – подавати свої рукописи у роздрукованому або електронному 

вигляді лише після ретельного вичитування тексту; 

 – записувати думки та зауваження наукового керівника, просити 

дозволу робити записи на диктофон. 

Існують такі основні рекомендації щодо міжособистісних стосу-

нків з науковим керівником: 
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1. Науковий керівник – це вчений, який погодився на важку ін-

телектуальну працю: спрямовувати хід студентського наукового дослі-

дження, аналізувати, вичитувати та коригувати текст роботи. За цю 

згоду він заслуговує на повагу та шану. 

2. Науковий керівник є спеціалістом з певної наукової тематики, 

який, зазвичай, прагне до того, щоб його послідовники продовжили 

його справу в цьому напрямі. Вивчення та використання здобутків на-

укового керівника є закономірною умовою успішної професійної взає-

модії з ним. 

3. Не слід ототожнювати критику наукової праці з критикою 

особистості студента. Зауваження та їх виправлення – необхідний скла-

дник процесу перетворення наукової роботи від недосконалого стану 

до відносної досконалості. 

4. Завершення роботи над науковою працею науковий керівник 

зазвичай не розглядає як завершення стосунків. Саме тому відсутність 

контакту він може сприймати як ігнорування, як те, що студент не 

пройшов перевірки на людяність тощо. 

Існують і певні рекомендації для наукового керівника щодо його 

міжособистісних взаємин зі студентом-молодим науковцем: 

1. Студент – це потенційний науковець, який прагне не зупиня-

тися у своєму фаховому зростанні, мріє, про те, що здобуті ним наукові 

результати будуть корисними для людей. Така особистісна позиція за-

слуговує на повагу. 

2. Думки і погляди наукового керівника можуть не збігатись із 

поглядами студента. Логіку, очевидну для наукового керівника, сту-

дент може збагнути тільки з часом, здійснивши власний науковий по-

шук, усвідомивши цінність помилок і знахідок. Тому мудрий керівник 

буде враховувати чинник часу і давати студенту можливість само-

стійно набувати досвіду. 

3. Новизна, оригінальність внеску студента у розв'язання певної 

наукової проблеми може протягом певного часу не втілюватись у ста-

ндартні схеми науково–експериментальної діяльності. На цьому етапі 

варто не занадто уніфікувати творчі ідеї, що може призвести до зга-

сання ініціативності студента, а допомогти йому знайти «золоту сере-

дину» між оригінальним змістом і придатною для сприйняття формою 

подання наукового матеріалу. 
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4. Оприлюднення або захист отриманих наукових результатів – 

це багатовимірний процес, успіх якого складається з кількох компоне-

нтів, а саме: 

 наявності завершеної наукової праці; 

 особистісної компетентності студента в галузі бухгалтерського 

обліку; 

 уміння подати й захистити результати свого дослідження перед 

науковим загалом. 

Підготовка студента вимагає узгодження цих компонентів. 

5. Відсутність наукового зв'язку з керівником після завершення 

наукової співпраці ще не означає невдячності, оскільки отримані уроки 

добра студент може нести далі по життю, допомагаючи іншим, здійс-

нюючи подальший науковий пошук, примножуючи істину в єдиному 

світі. 

Етичний принцип «взаємодія з партнерами» 

Етичний принцип «взаємодія з партнерами» означає, що: 

 – студент завжди повинен мати актуальні координати (візитку) 

для обміну контактними даними; 

 – коли студент цікавиться чужими публікаціями, то він повинен 

бути готовий запропонувати в обмін на них свої; 

 – студент не повинен затримувати книги, взяті в бібліотеці, – їх 

можуть очікувати інші; 

 – студент має поводитись із книгами так, щоб після нього їх мо-

гли читати інші; 

 – у наукових суперечках студент повинен пам'ятати про обме-

женість, суб'єктивність своїх знань; 

 – справжній науковець, у тому числі студент, завжди поважає 

право людей на іншу, відмінну від своєї, думку, утримується від одно-

значної критики, не вживає різких слів. 

Етичний принцип «взаємодія з колегами» 

Дотримуючись етичного принципу «взаємодія з колегами»: 

 – пам'ятайте про авторські права: якщо не узгоджено інше, то за 

умовчанням вважається співавторство порівну на всіх авторів наукової 

праці; 

 – у командній роботі кожен може бути лідером у своїй номінації, 

мати свою роль. 
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Порушення етичних принципів у науковій діяльності призводить 

до плагіату. 

 

Плагіат та засоби його пошуку 

Аналіз тексту на плагіат 

Плагіат – це запозичення чужого тексту без посилання на його ав-

тора. Фактично це привласнення чужих ідей, крадіжка інтелектуаль-

ного майна. Згідно з нормами розділу 5 статті 5 Закону України «Про 

авторське право та суміжні права» від 11.07.2001р. № 2627–3, плагіат – 

це оприлюднення (опублікування) повністю або частково чужого твору 

під іменем особи, яка не є автором. 

Насправді поняттю «плагіат» у наукових дослідженнях досить 

важко дати точне і повне визначення, адже воно включає в себе широ-

кий спектр дій, починаючи з використання неправильних цитат і закін-

чуючи крадіжкою чужих робіт та ідей. 

Розрізняють такі основні причини плагіату у студентських науко-

вих дослідженнях: 

 брак навиків пошуку інформації. Багато студентів не знають, як 

користуватися бібліотечними каталогами, знаходити потрібні статті у 

базах даних бібліотек або користуватися іншими довідковими джере-

лами. Заклади вищої освіти можуть допомагати своїм студентам набу-

вати таких навичок, співпрацюючи у співробітництві з їхніми бібліоте-

ками. Так, більшість ЗВО пропонують безкоштовні навчальні семінари, 

курси, лекції «Орієнтування в бібліотеці». На таких заняттях ознайом-

люються студенти з бібліотекою, навчаються працювати з бібліотеч-

ними каталогами та базами даних; 

 проблеми оцінювання Інтернет-джерел. Багато студентів не вмі-

ють критично оцінити Інтернет-джерела, і це може вплинути на процес 

пошуку інформації та якість наукової роботи. Важливо пам'ятати, що в 

Інтернеті у більшості випадків не існує контролю за якістю матеріалу. 

Гарними джерелами для студентів є довідники бібліотечної літератури 

у мережі Інтернет; 

 переплутування плагіаторства та перефразування. За даними до-

слідження, 60% студентів не можуть розрізнити просте перефразу-

вання тексту і плагіат. Проблема стає ще серйознішою, коли студентам 

необхідно перефразувати текст із незнайомими словами та технічними 
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термінами. У дослідженні, опублікованому в «Psychological Reports», 

зазначено, що «коли студентам необхідно перефразувати складний те-

хнічний текст, для якого в них просто не вистачає належних знань, 

вони, можливо, навіть не бажаючи цього, вдаються до плагіату». Не-

здатність розрізняти плагіат тексту та перефразований текст, а також 

неправильні джерела цитат часто є причинами ненавмисного плагіатор-

ства; 

 плутанина з термінологією. Термінологія – проблема, яка заплу-

тує студентів і викликає в них збентеження та хвилювання. Багато хто 

з них не розуміє різниці між доповіддю та рефератом, експозицією й 

аргументацією, темою та тезою. А термінами «аналіз» та «обгово-

рення» взагалі має розпочинатись список термінів усіх часів і народів, 

що вводять в оману. Інструкції до наукової роботи та поставлені нау-

ковим керівником завдання мають бути стислими, чіткими й легкими 

для розуміння студентом; 

 недбале занотовування – дехто ненавмисно вдається до плагіату, 

здійснюючи попередню дослідницьку роботу. На стадії занотовування 

перефразований матеріал та цитати дуже легко сплутати, якщо робити 

це неуважно. Пізніше, вже коли студенти починають писати реферат, 

вони не можуть розрізнити, який матеріал їх власний, а який – цитата з 

інших джерел. До того ж, записавши неповну або неправильну бібліо-

графічну інформацію, студент не зможе потім знайти джерело, з якого 

взято цитату, щоб переконатися, що він не вдається до плагіату. 

Щоб уникнути цієї проблеми, деякі автори занотовують лише 

прямі цитати. Це дає змогу зрозуміти шли треба перефразовувати, а 

коли – цитувати. 

Інші методи розрізнення прямого цитування і перефразування – 

ставити літеру «П» біля перефразованого матеріалу, а також зазначати 

сторінку після кожної нотатки або ж писати в лапках усе, навіть окремі 

вирази, що переписані слово в слово. 

До того ж посилатися на Інтернет-джерела дуже важко. По-пе-

рше, тому що єдиних правил щодо цього досі не існує. По-друге, Інте-

рнет адреси змінюються. Може бути й так, що веб-сайт змінює свою 

адресу буквально за ніч. Або ж ці адреси можуть бути занадто довгими, 

складними й заплутаними. 
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Однією із головних вимог до наукових статей є їх оригінальність. 

Проте, для написання наукових робіт автори часто використовують на-

працювання інших авторів. 

Це природно, тому що цивілізація розвивається у напрямі ство-

рення нових знань на базі вже накопиченої інформації. Творці демон-

струють те, що вже відомо, щоб був зрозумілий їхній внесок у роботу. 

Це пов'язано з використанням цитат. Авторське право та культурні зви-

чаї вимагають називати авторів, робити на них посилання і вказувати 

джерело. Проте іноді буває важко визначити, чи є новизна у створеному 

тексті, чи не є він передруком уже опублікованих робіт або їх частин. 

Інакше кажучи, чи є в новій науковій роботі ознаки плагіату? 

 

Засоби пошуку плагіату 

Для відповіді на це запитання можна скористатись сервісами по-

шуку копій текстів на сайтах в Інтернеті. Ось деякі з них: 

1. ISTIO (istio.com/rus/text/analyz/). Забезпечує аналіз тексту нау-

кової роботи та пошук плагіату. Цей он-лайн сервіс призначений для 

виявлення копій текстів або їх частин в Інтернеті, і його можна викори-

стовувати для російськомовних та англомовних текстів. Він також дає 

змогу користувачам визначити розмір тексту, карту тексту, частоту ви-

користання окремих слів та деякі інші техніко-літературні параметри 

статей. Особливістю сервісу є те, що він дає тільки посилання на сайти, 

але не вказує, у якій частині тексту знайдено збіг. 

2. Advego Plagiatus (advego.ru/plagiatus/) – це програма для по-

шуку в Інтернеті плагіату, визначення повних або часткових копій тек-

стового документу. Програма має інтуїтивний інтерфейс, визначає рі-

вень унікальності тексту, вказує на його джерела і пропорцію його 

збігу. Цей сервіс можна використовувати для російськомовних текстів. 

3. Анти-Плагіат (antiplagiat.ru/QuickCheck.aspx) – це онлайн сер-

віс з максимальним об'ємом завантаження тексту не більш як 3000 си-

мволів. Він є стандартно застосовуваним засобом для пошуку запози-

чень при перевірці робіт студентів. Оригінальність робіт перевіряється 

за власною базою даних сервісу, яка включає понад 10 млн. робіт різ-

них авторів і напрямів. 
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4. База Тиrnitiп (tumitin.com) – це англомовний антиплагіатний 

продукт, що дає змогу здійснювати аналіз текстів і виявляти несанкці-

оноване копіювання фрагментів з інших джерел. База дає змогу переві-

ряти роботи студентів, дипломи, дисертації та інші наукові роботи, за-

побігаючи таким чином порушенню авторських прав. Весь процес від-

бувається в режимі он-лайн, без використання паперу. Це комплексне 

рішення для управління написанням студентських та наукових робіт з 

початку їх створення. 

5. База Miratools (miratools.ru) – загалом те саме, що й попередні, 

проте дає можливість перевірити україномовні тексти. 

В Інтернеті у вільному доступі є ще близько десятка програм, які 

перевіряють текст на плагіат. Проте більшість їх працюють тільки з ан-

гломовними текстами. 

Крім того, можна перевіряти текст на плагіат, не користуючись 

зазначеними сервісами, а використовувати пошукові системи. Для 

цього необхідно частину тексту (не більш як 100 символів), що переві-

ряються, взяти у лапки і вставити в рядок пошуку Google, Яндекс або 

Rambler. 

Види наукового шахрайства та їх характеристику необхідно офо-

рмити у вигляді таблиці. 

 

Види шахрайства Характеристика 

Фабрикація результатів  

Фальсифікація даних  

Плагіат  

 

2.4 Хід проведення 

2.4.1 Перевірка викладачем самостійної підготовки студентів до 

лабораторної роботи (наявність письмових відповідей на надані пи-

тання). 

2.4.2 Викладач знайомить студентів з метою, змістом даної ро-

боти та вимогами до захисту. 

2.4.3 Опрацювання студентами матеріалів за п.2.3. 
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2.4.4 Захист лабораторної роботи відбувається за допомогою тес-

тів наприкінці заняття за умови правильного оформлення звіту.  

 

2.5 Після виконання роботи, студент складає звіт, який вмі-

щує дані: 

1. Найменування, номер та мету роботи.  

2. Етичний кодекс вченого. 

3. Етика вченого.  

4. Головні основоположні цінності навколо яких будуються норми 

науки. 

5. Основне завдання етичного кодексу вченого. 

6. Наукова етика в наукових дослідженнях.  

7. Характеристика основних видів наукового шахрайства. 

Пункти 1,2,3,4,5 студент виконує самостійно, як підготовку до 

лабораторного заняття. 

 

2.6 Контрольні запитання 

2.6.1 Що таке етичний кодекс вченого? 

2.6.2 Що таке етика вченого? 

2.6.3 Навколо яких головних основоположних цінностей буду-

ються норми науки? 

2.6.4 Яке основне завдання етичного кодексу вченого?  

2.6.5 В чому сутність поняття етики наукової діяльності?  

2.6.6 Які основні складові етики наукової діяльності?  

2.6.7 Що таке наукова чесність?  

2.6.8 В чому сутність конфлікту інтересів? 

2.6.9 Які існують типи конфліктів інтересів у науковій діяльності?  

2.6.10 Назвіть основні етичні принципи наукової діяльності.  

2.6.11 Що таке плагіат та які існують засоби його пошуку 
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Додаток А 

 

А.1 Етичний кодекс вченого 

Наука тісно пов'язана з розвитком моральності, залежить від мо-

ральних цінностей і імперативів різних епох, в свою чергу мораль – ча-

сто регулюється і навіть визначається наукою. Наукове знання в дійс-

ності намічає межі і орієнтири пізнання, межі дозволеного і недозволе-

ного, тим самим усвідомлюється область реальних можливостей лю-

дини, вдосконалюються критерії морального вибору. Таким чином, на-

ука є не лише виробництвом знань, але й виробленням певних етичних 

норм. 

Наука, як соціальний інститут, передбачає наявність певної сис-

теми ціннісних орієнтацій, цільових установок і імперативів. Для того, 

щоб успішно проводити дослідження і служити Істині, кожен вчений 

повинен їх освоїти. Важливими принципами наукового етосу є наукова 

чесність (недопустимість фальсифікацій і плагіату), інститут посилань. 

Порушення етичних принципів повинно каратися науковим співтова-

риством, незважаючи на минулі заслуги. 

В принципі, як і природа, наука не підкоряється категорії мораль-

ності, оскільки її головна мета – об'єктивна істина. Однак в реальності 

наука не може бути безсторонньою, оскільки її створюють люди, які 

зазнають всякого роду спокуси, помилки, пристрасті, які володіють 

тими чи іншими моральними якостями, тобто моральні аспекти діяль-

ності вчених не можна ігнорувати.  

Вчений творить в суспільстві, чия історія, чий сучасний стан не-

перервно впливає на нього. І, звичайно, існує зворотній зв'язок – вчені 

нарівні з рештою мислячих людей впливають на суспільство. 

Служіння моральним ідеалам слідує з розуміння вченим своєї від-

повідальності перед суспільством. Творча праця вченого виробляє 

строге і неупереджене мислення, здатність до точного логічного мірку-

вання. Суспільство уважно прислуховується до слів вченого: його дія-

льність може мати серйозні наслідки для людства. Відповідальність 

вченого перед суспільством вимагає від нього громадянської мужності. 

Це притаманне далеко не всім. Разом з тим далеко не все залежить від 

вченого.  
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У науковому товаристві склалася з часом своя система моральних 

норм, імперативів, заборон, які регулюють наукову діяльність – тобто 

етичний кодекс вченого. В усьому світі етичні кодекси вченого базу-

ються на розумінні того, що належна практика у сфері науки сприяє 

довірі в середовищі наукового співтовариства та між ним і суспільст-

вом, що є необхідним для розвитку науки. Вчені повинні бути впевне-

ними в надійності результатів роботи своїх колег. У свою чергу суспі-

льство має бути впевненим у чесності науковців та достовірності ре-

зультатів їхніх досліджень. На жаль, останнім часом така довіра похи-

тнулася у зв'язку з тим, що в багатьох країнах спостерігалися серйозні 

порушення етики, які підірвали авторитет науки та довіру суспільства 

до вчених. Зокрема, в Україні на початку 90–х років відбулося нівелю-

вання етичних норм, коли загальнолюдські цінності піддалися комер-

ціалізації, а в суспільстві запанував культ «золотого теляти». В науко-

вій сфері України буйно «цвіте» корупція. За гроші запросто можна ку-

пити кандидатську і навіть докторську дисертацію на будь-яку тему. 

Свої послуги в написанні дисертацій відкрито пропонують в розвіша-

них по місту оголошеннях спеціальні артілі. За гарні гроші /хабар/ мо-

жна придбати звання професора, члена-кореспондента чи навіть акаде-

міка будь-якої з українських чи навіть міжнародної академій. 

Газети й журнали друкують сенсаційні матеріали про «відкриття» 

українськими вченими неіснуючої елементарної частинки – «теат-

риси», фантастичних торсійних полів тощо. Регулярно публікуються 

фантазії астрологів і парапсихологів. Щоб запобігти такому розвитку 

подій в Україні, всі науковці мають усвідомлювати важливість високо-

етичної поведінки та свою відповідальність за формування громадської 

думки щодо науки. Національна академія наук України опрацювала 

«етичний кодекс вченого України» і схвалила його на загальних зборах 

Академії 15 квітня 2009 року. 

В етичному кодексі вченого знаходять своє відображення, по-пе-

рше, загальнолюдські моральні вимоги і заборони, такі, наприклад, як 

«не вкради», «не бреши», пристосовані, зрозуміло, до особливостей на-

укової діяльності. Скажемо, як щось схоже до кражі оцінюється в науці 

плагіат, коли науковець видає наукові ідеї, результати, одержані кимсь 

іншим за свої; брехнею вважається навмисне спотворення (фальсифі-

кації) даних експерименту. 
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Справжня наукова творчість – моральне заняття. На вищому рівні 

служіння істині вчений виявляється поборником моральних ідеалів 

людства. 

Етика вченого – галузь професійної етики, яка визначає моральні 

стосунки вченого з його колегами і учнями, його ставлення до дослі-

джень інших вчених, а також до своїх власних. 

В «моральний мінімум вченого» входить передусім обов'язко-

вість посилань на чужі ідеї при точному цитуванні джерела, недопус-

тимість плагіату, толерантність у відносинах з опонентами. Морально 

неприйнятним в науці є нав'язування своїх ідей і теорій адміністратив-

ними методами. 

Надзвичайно важливим принципом етики вченого є передбачення 

соціальних і екологічних наслідків своїх досліджень і прийняття мора-

льної відповідальності за ці наслідки. 

Моральність вченого значною мірою визначається його людяні-

стю і цільністю особистості, коли спеціалізований суб'єкт пізнання не 

знищує в ньому людини. Якщо говорити про моральні принципи вче-

ного, то вони охоплюють дві сторони – поняття моральності як особи-

стості і моральності як вченого. 

Наукова праця вимагає абсолютної правдивості. Дуже часто ре-

зультати досліду суперечать очікуванням, ріжуть під корінь вихідну 

концепцію. Основний етичний принцип наукової роботи – чесне став-

лення до цих результатів. Тут потрібна мужність. Тим більше вона не-

обхідна, коли вже опублікована робота виявляється помилковою, і її 

спростовують. Чесний вчений вимушений визнати свою помилку, 

прийняти науково аргументоване заперечення.  

Вчений зобов'язаний протидіяти конформізму в науковому спів-

товаристві, брати активну участь у процесах атестації наукових кадрів, 

протидіяти присудженню наукових ступенів і звань за роботи, які не 

відповідають сучасним досягненням світової науки або виконані з по-

рушенням норм етики, зокрема, рішуче викривати факти плагіату й ін-

ших форм порушень авторського права. 

Вчений має активно протидіяти псевдонауці, виступати проти 

розповсюдження в суспільстві псевдонаукових поглядів і рекоменда-

цій. 
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Вчений не чинить дій, які можуть завдати шкоду професійній ре-

путації іншого вченого. Проте, за наявності неспростовних доказів не-

етичної поведінки чи непрофесійних дій вченого, наукове співтоварис-

тво має у відкритій неупередженій дискусії дати їм відповідну оцінку. 

Етичні норми науки служать для утвердження і захисту специфі-

чних, характерних саме для науки цінностей. Першою серед них є без-

корисливий пошук і відстоювання істини. Широко відомий, наприклад, 

вислів Арістотеля: «Платон мені друг, але істина дорожча», сенс якого 

в тому, що в прагненні до істини вчений не повинен рахуватися ні з 

своїми симпатіями і антипатіями, ні з якими б то не було іншими при-

вхідними обставинами. Історія науки, та й історія людства з вдячністю 

шанує імена подвижників (таких як Дж. Бруно), які не зрікалися своїх 

переконань перед загрозою найтяжчих випробувань і навіть: самої сме-

рті. За прикладами, між іншим, не обов'язково заглиблюватися в далеку 

історію. Досить пригадати слова російського біолога М.І. Вавілова: 

«Ми на хрест підемо, а від своїх переконань не відмовимося», який ви-

правдав ці слова власною трагічною долею... 

Найважливішою в сфері етики вченого світу є проблема авторства 

наукових відкрить, проблема плагіату, – компетентності і фальсифіка-

ції наукових відкрить. В науковому співтоваристві прийнято встанов-

лювати досить жорсткі санкції за здійснення подібних актів. Вчений 

може помилятися, але немає права фальсифікувати. Наукова спільнота 

відторгає науковців, які займаються плагіатом, бойкотує їх, пориває з 

ними всілякі наукові контакти, відмовляється від спільної роботи. Для 

досліджень, які претендують на науковий статус, строго обов'язковим 

є інститут посилань, завдяки якому фіксується авторство тих чи інших 

ідей. Інститут посилань – це «академічна складова науки». Крім того, 

цей інститут забезпечує селекцію того нового, яке свідчить про зрос-

тання наукового знання. 

В повсякденній науковій діяльності звичайно буває нелегко від-

разу ж оцінити одержане знання як істину або як помилку. І ця обста-

вина знаходить відображення в нормах наукової етики, які не вимага-

ють, щоб результат кожного дослідження обов'язково був справжнім 

знанням. Вони вимагають лише, щоб цей результат був новим знанням 

і так чи інакше – логічно, експериментально і т. д. – обґрунтованим. 

Відповідальність за дотримання такого роду вимог лежить на самому 
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вченому, і він не може переадресувати їх комусь іншому. Для того щоб 

задовольнити цим вимогам, він повинен: добре знати все те, що зроб-

лено і робиться в його галузі науки; публікуючи результати своїх дос-

ліджень, чітко вказувати, на які дослідження попередників і колег він 

спирався, і саме на цьому фоні показують те нове, що відкрито і опра-

цьовано ним самим. Крім того, в публікації вчений повинен привести 

ті докази і аргументи, за допомогою яких він обґрунтовує одержані ним 

результати; при цьому він зобов'язаний дати вичерпну інформацію, яка 

дає можливість провести незалежну перевірку його результатів. 

Вчений має дотримуватися найвищих професійних стандартів 

планування та проведення наукових досліджень на основі глибоких 

знань про доробок світової науки у певній галузі. Вчений зобов'язаний 

вишукувати найприйнятніші з огляду на адекватність та економічну ви-

правданість шляхи вирішення досліджуваної проблеми. Висновки за-

вершеного дослідження вчений зобов'язаний викладати об'єктивно, не-

зважаючи на очікування замовника. Вимога об'єктивності – один з ос-

новних моральних принципів науки – засудження суб'єктивізму. Сер-

йозною проблемою в науці є сліпа віра в авторитети, яка часто не дає 

можливості знанню розвиватися. 

Вчений має забезпечувати бездоганну чесність і прозорість на 

всіх стадіях наукового дослідження та вважати неприпустимим прояви 

шахрайства, зокрема фабрикування та фальшування даних, піратства і 

плагіату. Неприпустимим є намагання керівних осіб упереджено впли-

вати на характер отримуваних в дослідженні даних і висновків. Вчений 

служить лише об'єктивній істині.  

Основною мотивацією діяльності вченого має бути прагнення до 

пізнання та бажання збагатити науку новими знаннями. При цьому най-

вищою нагородою вченого є досягнення істини та визнання наукового 

співтовариства. Вчений має право та обов'язок захищати свій науковий 

пріоритет. 

Наукові відкриття є продуктом соціального співробітництва і на-

лежать науковому співтовариству в цілому – хоча б уже тому, що кожне 

відкриття має під собою певну наукову базу, створену попередниками. 

У першовідкривача немає якихось особливих привілей з використання 

свого відкриття, але він дістає повагу і визнання як автор відкриття. 

Вчений повинен дотримуватися етичного принципу безкорисливості. 
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Осягання істини – єдиний інтерес і мета в роботі вченого. Вчений не 

повинен використовувати дослідження як спосіб досягнення фінансо-

вого успіху і швидкого набуття престижу. 

В рамках наукової етики особливого значення набуває проблема 

одержимості вченого, коли він при інтенсивних заняттях науковою ді-

яльністю відривається від реального світу і перетворюється на своєрід-

ного робота. Дуже часто вчені тяжіють до значного перебільшення 

свого особистого внеску в порівнянні з діяльністю своїх колег. Це по-

роджує безліч проблем, які проявляються в проведенні наукової поле-

міки, і тягне за собою порушення наукової коректності і наукової 

етики. Вчений виступає як постачальник спеціалізованих знань, він 

компетентний у своїй досить обмеженій дисциплінарній галузі. Строго 

кажучи, він відповідає лише за достовірність пропонованих знань, а не 

за наслідки їх практичного застосування. Він не має права публікувати 

неточні і непереконливі наукові результати, а також публікувати ре-

зультати в ненаукових виданнях з метою досягнення пріоритету. Не 

слід повторювати свої наукові публікації з метою підвищення їх кіль-

кості. Вчений повинен бути об'єктивним в оцінці власних досягнень. 

Преса, радіо та телебачення можуть бути використані для пропаганди 

наукових досягнень, але не власної особи. 

Важливою етичною рисою вченого має бути організований скеп-

тицизм. Він повинен піддавати всебічній критичній перевірці будь-яке 

знання – як свої відкриття, так і чужі. Необхідно критикувати роботу, 

якщо виявлена її помилковість. 

У сучасній науці особливу гостроту набули питання, що стосу-

ються не стільки норм взаємодії всередині наукового співтовариства, 

скільки взаємовідносин науки і вченого із суспільством. Вчений пови-

нен усвідомлювати, що ефективність науки оцінює суспільство. Вче-

ний несе моральну відповідальність за наслідки своєї діяльності, що 

можуть впливати на розвиток людства або природи. 

Вчений повинен протидіяти отриманню результатів, що супере-

чать принципам гуманізму, шляхом: відмови у співпраці; попере-

дження суспільства про можливі негативні наслідки використання до-

сягнень науки в антигуманному напрямку; інформування громадсько-

сті, зокрема, наукового співтовариства, щодо можливих негативних на-
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слідків застосування наукових досягнень і необхідності їх попере-

дження. Це коло питань часто позначають як проблему свободи науко-

вого пошуку і соціальної відповідальності вченого. 

Свобода в науці – це в першу чергу свобода вибору наукових на-

прямів дослідження, концепцій, гіпотез, парадигм, проблем і методів 

їхнього вирішення, й понад усе, свобода думки та слова. Свобода в на-

уковій творчості в своїй основі повинна мати високий професіоналізм. 

Вчений має захищати свободу наукової думки, засуджувати цензуру 

щодо наукової творчості та будь-які намагання монополізувати ті чи 

інші напрями науки. 

Вчений несе відповідальність за виникнення небезпеки для окре-

мої людини, суспільства, економіки або шкоди для природи, які може 

заподіяти застосування неперевірених нових наукових знань. Наукове 

дослідження має проводитися таким чином, щоб не спричинити шкоди 

навколишньому середовищу. Якщо такого пошкодження неможливо 

уникнути, вплив людини повинен бути зведений до мінімуму, а сере-

довище після завершення дослідження відновлене до його первинного 

стану. 

Серед галузей наукового знання, в яких особливо гостро і напру-

жено обговорюються питання соціальної відповідальності вченого і 

морально–етичної оцінки його діяльності, особливе місце посідають 

генна інженерія, біотехнологія, біомедичні і генетичні дослідження лю-

дини; всі вони досить близько стикаються між собою. Саме розвиток 

генної інженерії привів до унікальної в історії науки події, коли в 1975 

році провідні вчені світу добровільно уклали мораторій, тимчасово 

призупинивши ряд досліджень потенціально небезпечних не лише для 

людства, але й для інших форм життя на нашій планеті. 

Мораторію передував різкий ривок в дослідженнях з молекуляр-

ної генетики. Перед вченими відкрились перспективи напрямленого 

впливу на спадковість організмів, аж до інженерного конструювання 

організмів з заздалегідь заданими властивостями.  

Почалися обговорення і навіть пошуки можливостей практичного 

здійснення таких процесів і процедур, як одержання в необмежених кі-

лькостях раніше важкодоступних медикаментів /включаючи інсулін, 

людський гормон росту, багато антибіотиків тощо/; надання сільсько-

господарським рослинам властивостей стійкості до хвороб, паразитів, 
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морозів і посух, а також здатності засвоювати азот прямо з повітря, що 

дало б можливість відмовитися від виробництва і застосування дорогих 

азотних добрив; позбавлення людей від деяких важких спадкових хво-

роб шляхом заміни патологічних генів нормальними (генна терапія). 

Поряд з цим почався бурхливий розвиток біотехнології на основі 

застосування методів генної інженерії в харчовій і хімічній промисло-

вості, а також для ліквідації і запобігання деяких видів забруднення на-

вколишнього середовища. В небачено короткі строки, буквально за кі-

лька років, генна інженерія пройшла шлях від фундаментальних дослі-

джень до промислового і взагалі практичного застосування їхніх ре-

зультатів. 

Але іншою стороною цього прориву в галузі генетики явилися по-

тенціальні загрози для людини і людства, що приховувалися в ньому. 

Навіть проста недбалість експериментатора чи некомпетентність пер-

соналу лабораторії в заходах безпеки можуть привести до непоправних 

наслідків. Ще більше шкоди методи генної інженерії можуть принести 

при використанні їх всякого роду зловмисниками й у військових цілях. 

Небезпека обумовлена передусім тим, що організми, з якими найчас-

тіше проводяться експерименти, дуже поширені в природних умовах і 

можуть обмінюватися генетичною інформацією з своїми «дикими» 

співродичами. В результаті подібних експериментів можливе ство-

рення організмів із зовсім новими спадковими властивостями, які ра-

ніше не зустрічалися на Землі і еволюційно не обумовлені. 

Такого роду побоювання і змусили вчених піти на такий безпре-

цедентний крок, як встановлення добровільного мораторію. Пізніше, 

після того як були опрацьовані надзвичайно суворі заходи безпеки при 

проведенні експериментів /в їх числі – біологічний захист, тобто конс-

труювання послаблених мікроорганізмів, здатних жити лише в штуч-

них умовах лабораторій/ і одержані достатньо достовірні оцінки ри-

зику, пов'язаного з проведенням експериментів, дослідження посту-

пово відновлювалися й розширювалися. Але деякі найбільш ризиковані 

типи експериментів досі залишаються під забороною. 

Проте дискусії навколо етичних проблем генної інженерії аж ніяк 

не затухають. Людина, як відмічають деякі їх учасники, може сконс-

труювати нову форму життя, яка різко відрізняється від всього нам ві-

домого, але вона не зможе повернути її назад, в небуття. 
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Іноді в цих дискусіях обговорюються досить віддалені, а то й про-

сто утопічні можливості (типу штучного конструювання людських ін-

дивідуумів), які можуть відкритися з розвитком генетики. Нині такого 

роду побоювання викликають досліди з клонування (одержання живої 

істоти, в тому числі людської, з живої клітини).  

Активізація дискусій пояснюється тим, що можливості, які надає 

генетика, змушують людей багато в чому по-новому або більш гостро 

сприймати такі вічні проблеми, як свобода людини і її призначення. 

Перспективи, які відкриваються генетикою, починають впливати 

на нас вже сьогодні, змушуючи задуматися, наприклад, над тим, чи хо-

чемо ми і чи повинні хотіти клонального розмноження людей. 

Сьогодні багатьма безоглядно заперечується гуманістична суть 

розвитку науки. Поширилося переконання в тому, що цілі і спряму-

вання науки і суспільства в наші дні розділені і прийшли в неусувні 

суперечності, що етичні норми сучасної науки майже протилежні зага-

льнолюдським соціально-етичним і гуманістичним нормам і принци-

пам, а науковий пошук давно вийшов з під людського контролю і сок-

ратівський постулат «знання і доброчинність нерозривні» вже списа-

ний в історичний архів. 

Науково-технічний прогрес не лише загострює багато з існуючих 

суперечностей сучасного суспільного розвитку, але й породжує нові. 

Більше того, його негативні прояви можуть привести до катастрофіч-

них наслідків для долей всього людства. Сьогодні вже не лише твори 

письменників-фантастів, авторів-антиутопій, але й багато реальних по-

дій попереджують нас про те, яке жахливе майбутнє чекає людей в су-

спільстві, для якого науково–технічний прогрес виступає як самоціль, 

позбавляється «людського виміру». 

Конкретні напрямки науково–технічного прогресу, науково–тех-

нічні проекти і рішення, які зачіпають інтереси і нині живущих, і май-

бутніх поколінь, – ось що вимагає широкого, гласного, демократичного 

і разом з тим компетентного обговорення, ось що люди можуть прий-

мати або відкидати своїм волевиявленням. Цим і визначається сьогодні 

соціальна відповідальність вченого. Досвід історії переконав нас, що 

знання – це сила, що наука відкриває людині джерела небаченої могут-

ності і влади над природою. Ми знаємо, що наслідки науково–техніч-

ного прогресу бувають серйозними і далеко не завжди сприятливими 
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для людей. Тому, діючи з усвідомленням своєї соціальної відповідаль-

ності, вчений повинен прагнути до того, щоб передбачити можливі не-

бажані ефекти, які потенціально закладені в результатах його дослі-

джень. Завдяки своїм професійним знанням він підготовлений до та-

кого передбачення краще і в змозі зробити це раніше, ніж хтось інший. 

Поряд з цим соціально відповідальна позиція вченого передбачає, щоб 

він максимально широко і в доступних формах оповіщав громадськість 

про можливі небажані ефекти, про те, як їх можна запобігти, ліквіду-

вати або мінімізувати. Лише ті науково-технічні розв'язки, які прийняті 

на основі достатньо повної інформації, можна вважати в наш час соці-

ально і морально виправданими. Все це показує, якою великою є роль 

вчених в сучасному світі, оскільки саме вони володіють тими знаннями 

і кваліфікацією, які необхідні нині не лише для прискорення науково-

технічного прогресу, але й для того, щоб спрямовувати цей процес на 

благо людини і суспільства. 

Норми наукової етики рідко формулюються у вигляді спеціаль-

них переліків і кодексів – як правило, вони передаються молодим дос-

лідникам від їх учителів і попередників. Однак відомі спроби вияв-

лення, опису й аналізу цих норм, до чого часто вдаються головним чи-

ном у філософії і соціології науки. Для прикладу можна навести дослі-

дження американського соціолога Роберта Мертона. З його точки зору, 

норми науки будуються навколо чотирьох основоположних цінностей.  

Перша з них – універсалізм – переконання в тому, що природні 

явища, які вивчаються наукою, повсюди відбуваються однаково і що 

істинність наукових тверджень повинна оцінюватися незалежно від 

віку, статі, раси, національності, віросповідання, авторитету, поло-

ження в науковій ієрархії, титулів і звань тих, хто їх формулює. Вимога 

універсалізму передбачає, зокрема, що результати маститого вченого 

повинні піддаватися не менш суворій перевірці і критиці, ніж резуль-

тати його молодого колеги.  

Друга цінність – спільність, сенс якої в тому, що наукове знання 

повинно вільно ставати загальним надбанням. Той, хто його вперше 

одержав, не має права монопольно володіти ним. Публікуючи резуль-

тати дослідження, вчений не лише утверджує свій пріоритет і виносить 

одержаний результат на суд критики, але й робить його відкритим для 

подальшого використання всіма колегами. 
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Наукові відкриття є продуктом соціального співробітництва і на-

лежать науковому співтовариству в цілому – вже хоча б тому, що кожне 

відкриття має під собою певну наукову базу, створену попередниками. 

У першовідкривача немає якихось особливих привілей з використання 

свого відкриття, але він одержує повагу і визнання як автор відкриття.  

Третя цінність – безкорисливість, коли первинним стимулом ді-

яльності вченого є пошук істини, вільний від міркувань особистої ви-

годи. Визнання і винагорода повинні розглядатися як можливий наслі-

док наукових досягнень, а не як мета, в ім'я якої проводяться дослі-

дження. 

Четверта цінність – організований скептицизм. кожен вчений 

несе відповідальність за оцінку доброякісності того, що зроблено його 

колегами, і за те, щоб сама оцінка стала надбанням гласності. При 

цьому вчений, що спирається у своїй праці на неправильні дані, запо-

зичені з праць його колег, не звільняється від відповідальності, оскі-

льки він сам не перевірив точність використаних даних. 

З цієї вимоги випливає, що в науці не можна сліпо довірятися ав-

торитету попередників, яким би високим він не був. У науковій діяль-

ності однаково необхідні як повага до того, що зробили попередники, 

так і критичне ставлення до їхніх результатів. Більше того, вчений по-

винен не лише мужньо і наполегливо відстоювати свої наукові переко-

нання, використовуючи всі доступні йому засоби логічної й емпіричної 

аргументації, але й володіти мужністю відмовитися від цих переконань, 

якщо буде виявлена їхня помилковість. 

Виконаний Р. Мертоном аналіз цінностей і норм науки неоднора-

зово піддавався уточненням, виправленням і навіть різкій критиці в 

спеціальній літературі. При цьому з'ясувалося, що наявність такого 

роду норм дуже важливо для існування і розвитку науки, для самоорга-

нізації наукової діяльності. Безумовно, не рідкими є випадки пору-

шення цих норм. Але той, хто їх порушує, ризикує рано чи пізно втра-

тити повагу і довіру своїх колег. Наслідком цього може стати повне іг-

норування його наукових результатів іншими дослідниками, так що він 

по суті справи залишиться поза наукою. А між тим визнання колег є 

для вченого вищою нагородою, більш значущою, як правило, ніж мате-

ріальна винагорода. Особливість наукової діяльності в тому і полягає, 

що результативною вона по–справжньому виявляється лише тоді, коли 
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визнана і результати її використовуються колегами для одержання но-

вих знань. 

Етичні норми охоплюють різні сторони діяльності вчених. Про-

цеси підготовки і проведення досліджень, публікацію наукових резуль-

татів, проведення наукових дискусій, коли стикаються різні точки зору. 

Вчений має виступати експертом тільки у сфері своєї компетенції 

відповідно до своїх знань і досвіду і дотримуватися принципу рівності 

при проведенні експертного розгляду. Будь-яка дискримінація на підс-

таві національності, статі, раси, політичних поглядів чи культурної та 

соціальної приналежності є несумісною з цим принципом. Свою думку 

про роботу та наукові досягнення колег вчений висловлює чесно, чітко 

та неупереджено. Підготовка об'єктивного критичного висновку по-

винна розглядатися як обов'язок, від виконання якого вчений не має 

права ухилятися. 

Вчений несе персональну відповідальність за чесну й об'єктивну 

оцінку кандидатських і докторських дисертацій. Виступаючи в ролі 

опонента при захисті дисертаційних робіт вчений має бути неупере-

дженим. 

При недотриманні цих вимог вчений позбавляється права висту-

пати опонентом. Вкрай неприпустимими є непоодинокі випадки, коли 

аспірант чи докторант сам пише «відгук» опонента на свою роботу. 

Під час обговорення результатів виконаних досліджень, наукової 

полеміки з певних наукових проблем і концепцій та висловлювання 

критичних зауважень вчений повинен дотримуватися принципів рівно-

правності, фактичної обґрунтованості та достовірності. 

Принцип рівноправності гарантує рівні права всім учасникам дис-

кусії або полеміки незалежно від наукових ступенів і звань. Принцип 

фактичної обґрунтованості виключає необ'єктивну критику. Принцип 

достовірності забороняє будь-які перекручування з метою приниження 

або дискредитації. 

При проведенні експертного розгляду вчений має зберігати неза-

лежність і не піддаватися тиску при підготовці та виголошенні виснов-

ків. Обираючи кандидатів для проведення дослідження або на інші на-

укові посади, вчений як експерт має об'єктивно оцінювати претенден-

тів. Він не повинен надавати перевагу своїм учням, представникам 

своєї наукової школи тощо. При конфлікті інтересів вчений повинен 
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ставити загальні інтереси науки вище за інтереси особистості чи своєї 

установи. 

Вчений має докладати зусиль до підготовки та розвитку наукової 

молоді – інтелігентів, чесних і самовідданих патріотів. Тому виховання 

наукової зміни не повинно обмежуватися тільки наданням технічних 

навичок, необхідних для проведення дослідження. Підготовка має 

включати основні етичні стандарти та норми науки. Наукові співробіт-

ники та викладачі мають слугувати взірцем моральності для молодих 

вчених щодо ставлення до науки та до авторських прав. 

Для наукової праці вчений оточує себе співробітниками тільки на 

основі неупередженої оцінки їхніх інтелектуальних, етичних і персона-

льних рис. Вчений повинен протидіяти всім проявам протекціонізму, 

корупції і дискримінації. Взаємини з співробітниками він будує на 

принципах справедливості, виявляє доброзичливість і підтримку своїм 

учням та оцінює кожного з них об'єктивно. Як керівник наукової школи 

вчений має сприяти службовому зростанню підпорядкованих йому 

співробітників відповідно до їхньої кваліфікації і ставлення до праці. 

Керівник наукової школи не перекладає на своїх співробітників 

виконання завдань, які він повинен виконувати сам; він зобов'язаний 

обґрунтовувати, але не нав'язувати членам наукової школи своє нау-

кове бачення проблеми. 

Керівник наукової школи має з повагою ставитися до членів 

школи і до їхнього вільного й критичного мислення; не повинен пере-

шкоджати спілкуванню своїх учнів з іншими вченими та науковими ін-

ституціями; з членами інших наукових шкіл. Він поважає їх право на 

вільне об'єднання, самоврядування та членство в колегіальних академі-

чних організаціях, прислухається до думки наукового співтовариства 

щодо тематики, методів і форм проведення досліджень.  

Вчений не приймає жодної оплати чи іншого доходу від своїх ас-

пірантів і докторантів. Не дозволяється проведення індивідуальних чи 

групових занять або консультацій, безпосередньо оплачуваних аспіра-

нтами чи докторантами. 

Етичний кодекс вченого формулює загальні етичні принципи, 

яких кожен з науковців має дотримуватися у своїй роботі. Кодекс регу-

лює відносини науковців між собою та із суспільством. Він установлює 

основні засади для оцінки вченими своєї власної роботи та діяльності 
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колег під моральним кутом. Основним завданням Кодексу є надання 

пріоритету моральним вимірам науки та соціальній відповідальності 

спільноти вчених і кожного вченого зокрема. 
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