
ТЕМА 6. ПСИХОЛОГІЯ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Психологія наукової творчості 

 

Проблеми вивчення наукової творчості, її умов, факторів і механізмів 

набули в епоху НТР виняткової актуальності (рис. 6.1). 

 

 
 

Рис. 6.1 - Предмет дослідження психології наукової творчості 

 

В загальній формі творчість визначається як соціально зумовлена ду-

ховно-практична діяльність, що веде до створення нових матеріальних і духо-

вних цінностей. Ця діяльність не лише створює умови людському існуванню, 

але й стає способом саморозвитку людини, формування його здібностей тво-

рення і засобом самовираження особистості. 

Творчий процес, його ефективність залежить від скерованості особис-

тості (переконань, світогляду, ідеалів, схильностей, інтересів, бажань, потреб, 

мотивів), її психічних особливостей (відчуття, сприймання, уваги, пам'яті, ми-

слення, почуттів, емоцій, волі), нарешті, від біопсихічного фактору – темпера-

менту, статевих, вікових, патологічних властивостей, характеру і здібностей 

особистості. 

Фактори, що сприяють творчості: 

 Гнучкість інтелекту, тобто здатність своєчасно відмовитися від скомп-

рометованої гіпотези. 

 Легкість генерування і формування ідей, вміння перевести кількість ідей 

в якість, але разом з тим уникнути показової «спритності», легковажності, на-

укоподібності. 

 Здатність суб'єкта до так званого «бокового мислення», бо, щоб творити, 

треба думати «біля» даного явища, бути спостережливим, володіти здатністю 

доводити до кінця задумане. 

 Наявність елементу сумніву. 

Факторами, що заважають творчості, можуть бути: 



 Страх, який є найнебезпечнішим ворогом творчості, бо побоювання не-

вдачі сковує уяву та ініціативу. 

 Надмірна самокритичність, дуже прискіплива самооцінка, безкінечне 

 «причісування» думок і дій, що часто приводить до паралічу у творчості. 

 Лінощі – причина, яка згубила не один талант. Вроджені здібності по-

винні бути підкріплена працею, волею, прагненням досягнення мети. Правда, 

зустрічається і протилежна думка (Н. Вінер), у відповідності з якою лінь може 

сприяти творчості і бути справжньою матір'ю винаходу, бо виступає як стимул 

полегшення праці. 

Різними можуть бути і стимули творчості. Серед них: 

 Бажання творити в ім'я висловлення своїх думок, прагнень і почуттів. 

 Поклик людства, соціальне замовлення гуманного скерування, полег-

шення праці, захисту здоров'я тощо. 

 Честолюбне прагнення до слави. 

 Одержання винагороди за працю. 

 Особистісна самореалізація, прагнення в ім'я людського блага передати 

в своїх працях думки, почуття, спостереження про світ і людей, розкрити своє 

розуміння істини. 

Особливе місце в творчому процесі посідають уява, мрія, фантазія, на-

тхнення. Останнє – це стан вищого, максимально інтенсивного оформлення 

задуму та ідеї новизни в науці, мистецтві чи техніці. В акті натхнення творець 

цілковито знаходиться під владою інтуїції, творить, не контролюючи себе, не 

поправляючи і не аналізуючи. Це своєрідний стан духовного сп'яніння. Доро-

бки, підчистки робляться пізніше, «на тверезу голову». Але натхнення, «ося-

яння» не виникають самі по собі, нізвідки. Вони не находять на лінивого, оскі-

льки є результатом глибокого повсякчасного внутрішнього пошуку, боротьби, 

роздумів, які можуть і не фіксуватися свідомістю. 

В останні роки деякі психологи, що вивчають творчий процес, визнаючи 

діалектичний взаємозв'язок свідомого і несвідомого, надають перевагу остан-

ньому при характеристиці розумової діяльності людини. 

 

Організація творчої діяльності дослідника 

Наукова діяльність є складним творчим процесом, який має власну логі-

чну послідовність, вимагає відповідної організації праці дослідника. Основні 

форми становлення нового знання – це науковий факт, наукова проблема, гі-

потеза і теорія. 

Наукові дослідження проводяться насамперед в  інтересах практики та 

для подальшого розвитку теорії. Вони також здійснюються з метою подолання 

певних труднощів у процесі наукового пізнання, пояснення раніше невідомих 

фактів або для виявлення неповноти існуючих способів пояснення відомих фа-

ктів. Труднощі наукового пошуку найчіткіше проявляються у так званих про-

блемних ситуаціях, коли існуюче наукове знання, його рівень і понятійний 

апарат недостатні для вирішення нових завдань пізнання та практики. 



Наукове дослідження не лише розпочинається з виявлення і формулю-

вання проблеми, а й постійно має справу з новими проблемами, оскільки вирі-

шення однієї з них призводить до виникнення множини інших. Рівень науко-

вого дослідження здебільшого визначається тим, наскільки новими й актуаль-

ними є проблеми, над якими працює дослідник.  

Вибір і постановка таких проблем обумовлюються об'єктивними та суб'-

єктивними умовами. Вирішення проблеми завжди передбачає вихід за межі 

відомого і тому не може знаходитися за допомогою наперед відомих правил і 

методів, що, однак, не виключає можливості і доцільності планування дослі-

дження. 

Наукову проблему часто характеризують як «усвідомлене незнання». 

Дійсно, наукова проблеми виникає разом із розумінням того, що наявні знання 

є неповними, і цю ситуацію можна виправити лише в результаті подальшого 

розвитку науки та практики. 

Отже, наукова проблема – це форма наукового мислення, зміст якої ста-

новить те, що не досліджено людиною, але потребує пізнання, тобто це пи-

тання, котре виникло у процесі пізнання або практичної діяльності, і потребує 

відповідного науково-практичного вирішення. Це не застигла форма, а процес, 

який охоплює два основні етапи: постановку проблеми та її вирішення. Вміння 

правильно поставити проблему – необхідна передумова її успішного вирі-

шення. «Формулювання проблеми, – зазначав А. Ейнштейн, часто суттєвіше, 

ніж її вирішення, котре може бути справою лише математичного чи експери-

ментального мистецтва. Постановка нових питань, розвиток нових можливос-

тей, розгляд старих проблем під новим кутом зору вимагають творчої уяви і 

відтворюють дійсний успіх у науці». 

Поставити наукову проблему означає: 

 розмежувати відоме і невідоме, факти, що пояснені, які потребують по-

яснення, факти, що відповідають теорії і котрі суперечать їй; 

 сформулювати питання, яке висловлює основний зміст проблеми, обґру-

нтувати його правильність і важливість для науки та практики; 

 визначити конкретні завдання, послідовність їх вирішення, методи, ко-

трі будуть застосовуватися. 

Для формулювання проблеми необхідно не лише оцінити її значення для 

розвитку науки і практики, а й мати методи і засоби її вирішення. По суті, вибір 

проблем здебільшого визначає напрямок наукового пошуку, стратегію і так-

тику дослідження. Вибір, постановка і вирішення проблем залежать як від об'-

єктивних, так і суб'єктивних факторів. До перших можна віднести: ступінь 

зрілості і розвитку об'єкта дослідження; рівень стану знань, теорій у певній 

галузі науки; потреби суспільної практики; наявність спеціальних технічних 

засобів, методів і методики дослідження. 

Суб'єктивні фактори також суттєво впливають на постановку і вирі-

шення проблем; передусім – це наукові інтереси та практичний досвід дослід-

ника, оригінальність мислення, наукова сумлінність, моральне задоволення, 

яке він отримує при дослідженні, тощо. 



Перед початком дослідження необхідно провести попередню роботу з 

метою формулювання наукової проблеми та визначити шляхи її розв'язання. 

Така робота може здійснюватися, наприклад, у спосіб, наведений нижче. 

 Виявлення нових фактів та явищ, що не можуть пояснюватись існую-

чими теоріями, а також практичних проблем, які потребують наукового обґру-

нтування і вирішення. Попередній аналіз повинен розкрити характер та обсяг 

нової інформації, що спонукає дослідника до наукового пошуку та створення 

нових теорій. 

 Попередній аналіз та оцінка тих ідей і методів вирішення проблеми, ко-

трі можна висунути на основі нових фактів та існуючих теоретичних переду-

мов. Отже, відбувається висування, обґрунтування й оцінка тих гіпотез, з до-

помогою яких передбачається розв'язати проблему. При цьому не ставиться 

завдання конкретної розробки однієї гіпотези, а проводиться порівняльна оці-

нка різних гіпотез, ступеня їх емпіричної і теоретичної обґрунтованості. 

 Визначення мети вирішення і типу проблеми, її зв'язок з іншими пробле-

мами. Більш повне і комплексне розв'язання проблеми передбачає наявність 

відповідної за обсягом та якістю емпіричної інформації, а також певного рівня 

розвитку теоретичних уявлень, тому досліднику дуже часто необхідно відмо-

витися від повного вирішенням проблеми й обмежуватися вужчим або частко-

вим варіантом. 

 Попередній опис та інтерпретація проблеми. Після виконання поперед-

ніх етапів створюється можливість точнішого опису, формулювання і тлума-

чення проблеми за допомогою наукових понять, категорій, принципів і су-

джень. Дослідник повинен з'ясувати специфіку зв'язку між емпіричними да-

ними, на яких базується проблема, і тими теоретичними гіпотезами і припу-

щеннями, котрі висуваються для її вирішення. 

Наукові дослідження умовно можна поділити на теоретичні та прикла-

дні. Перші спрямовані на розкриття нових властивостей, відношень і законо-

мірностей реального світу, тобто досліджують проблеми, пов'язані з пізнанням 

властивостей, законів природи та суспільства. Другі здійснюють пошук та ана-

ліз шляхів, засобів і методів наукового пізнання з метою їх втілення у практи-

чну діяльність. 

Кожний дослідник повинен знати специфіку наукової діяльності загалом 

і конкретної галузі знань зокрема. Ефективність наукового дослідження, опти-

мальне використання потенційних можливостей дослідника залежать від ор-

ганізації його праці. Чим вища організація наукового дослідження та праці до-

слідника, тим вагоміших результатів він може досягти за менший період часу, 

тим вищою буде якість та ефективність праці. 

Основні принципи раціональної організації наукової діяльності – це 

творчий підхід до постановки та вирішення проблем, наукове мислення, пла-

новість, динамічність, колективність, самоорганізація, економічність, критич-

ність і самокритичність, діловитість, енергійність, практичність.  

Творчий підхід означає, що дослідник повинен прагнути до пояснення 

фактів, явищ і процесів реальної дійсності, намагатися внести щось нове у на-

уку, тому для наукової діяльності характерною є постійна напружена розумова 



праця, спрямована на виявлення сутності та специфіки об’єкта і предмета до-

слідження. Дослідник має постійно розмірковувати про предмет дослідження, 

шукати шляхи розв’язання визначених наукових проблем. 

Наукове мислення – це один із основних елементів наукової діяльності. 

Процес мислення відбувається у кожної людини по-різному, але значних ре-

зультатів досягають лише ті дослідники, котрі постійно цілеспрямовано та на-

полегливо міркують, концентрують свою увагу на предметі дослідження, ви-

являють творчу ініціативу. 

Плановість у науковій діяльності обумовлюється тим, що цей вид праці 

людини є складним, трудомістким, часто вимагає значних витрат часу та кош-

тів. Отже, планова дисципліна допомагає запобігти невиправданих витрат часу 

і ресурсів, ефективно та результативно вирішувати наукові проблеми. Плано-

вість у науковій діяльності реалізується шляхом розробки різноманітних пла-

нів і програм, календарних графіків, блок-схем, індивідуальних планів тощо. 

Згідно з цими документами перевіряється хід дослідження, його відповідність 

встановленим термінам, змісту етапів. За весь період дослідження може бути 

розроблено декілька планів з різним ступенем деталізації, початковий план 

уточняється і коригується відповідно до отриманих на кожному етапі дослі-

дження результатів. 

Колективність наукової діяльності полягає в тому, що дослідник є чле-

ном певного колективу (групи, кафедри, інституту). Він може звертатися за 

порадами та обговорювати одержані результати з членами цього колективу, з 

науковим керівником, виступати з доповідями і повідомленнями на семінарах, 

наукових конференціях тощо. 

Надзвичайно велике значення має самоорганізація праці дослідника, 

оскільки наукова діяльність підлягає обмеженій регламентації і нормуванню. 

Самоорганізація передбачає: 

 відповідну організацію робочого місця із забезпеченням оптимальних 

умов для високопродуктивної дослідницької праці; 

 дотримання дисципліни праці; 

 послідовність у накопичені знань; 

 систематичність у дотриманні єдиної методики і технології при вико-

нанні однотипних робіт. 

Самоорганізація базується на певних правилах науково-дослідної ро-

боти: постійно розмірковувати про предмет дослідження; працювати згідно з 

планом; при виконанні першочергової роботи відкидати другорядні справи; 

оптимально розподілити сили та час; заздалегідь готувати все необхідне; не 

робити кілька справ одночасно; творчу роботу виконувати перед технічною, а 

складну – перед простою; доводити розпочате до кінця; постійно контролю-

вати свою роботу; вчасно вносити корективи; обмежувати ширину і глибину 

дослідження. 

Принцип самообмеження виявляється в тому, що у будь-якому дослі-

дженні слід обмежувати себе як за широтою охоплення теми, так і за глибиною 

її розробки. Дослідник уводячи певні часові рамки, обмежує себе. Самообме-



ження дуже важливе на стадії збору матеріалу, тобто слід вибрати те, що не-

обхідно для вирішення даного завдання. Цей принцип також передбачає роз-

виток і виховання самокритичності, вміння тактовно відстоювати свої переко-

нання. 

 

Психологічні механізми розвитку наукового потенціалу особистості 

Прийняття пріоритетної ідеї розвитку особистості як суб’єкта, який по-

єднує у собі духовні, інтерактивні, креативні та інтелектуальні здібності, зда-

тного до активної участі у перетворенні власної навчально-пізнавальної і до-

слідницької діяльності, обумовлює цілеспрямоване конструювання й реаліза-

цію моделі культури дослідницької праці як показника сформованості та реа-

лізації наукового потенціалу. 

Головне завдання залучення особистості до науки на засадах актуаліза-

ції, розвитку наукового потенціалу – формування особистості готової та здат-

ної, тобто компетентної, до здійснення пізнавальної діяльності у форматі на-

уки. 

Існують дві базові суперечності, що відображають такі неузгодженості: 

 між усвідомленням необхідності опанування культурних знань і досвіду 

та неготовністю приймати цінності культуро-оволодіння й культуро-творення 

як керівництво до дії; 

 між рівнем сформованості дослідницької культури і вимогами, що хара-

ктеризують особистість як таку, що володіє способами організації культурної 

дослідницької діяльності. 

Розв’язання цих суперечностей буде сприяти активізації дослідницької 

діяльності тих, хто навчається, орієнтації їх на творчість і на культурне стано-

влення, що на практиці забезпечить розгортання суб’єктної позиції особис-

тості на всіх етапах розвитку наукового потенціалу (рис. 6.2). 

Концептуальну основу дослідження психологічних механізмів розвитку 

наукового потенціалу особистості в контексті культуротворчої моделі станов-

лять такі положення: 

 основою систематизації психологічних механізмів розвитку наукового 

потенціалу є структура наукового потенціалу особистості та рівень її функці-

онування; 

 один психологічний механізм може включати в себе інші механізми, а 

сам, у свою чергу, входить до будь-якого більш загального психологічного ме-

ханізму. При цьому всім психологічним механізмам притаманні особливості 

механізму інтеріоризації як 

 «механізму механізмів»; 

 кожен психологічний механізм включає в себе у різному співвідношенні 

процеси диференціації та інтеграції як базові у розвитку і становленні людини 

в культурі; 

 психологічний механізм як система складається із підсистем, ступінь ак-

тивізації яких неоднаковий і залежить від того, для виконання якої саме функ-

ції наукового потенціалу вони необхідні. 



 
Рис. 6.2 – Етапи розвитку наукового потенціалу 

 

Підґрунтям для виокремлення системотвірних механізмів розвитку нау-

кового потенціалу особистості є тримірна модель простору наукової праці: на-

укова діяльність, наукове спілкування і особистість. 

Механізмом, що запускає розвиток наукового потенціалу особистості, є 

зв’язок самоактуалізації із задоволеністю дослідницькою діяльністю (рис. 6.3). 

 
Рис. 6.3 – Механізми розвитку наукового потенціалу 



 

Розвиток наукового потенціалу – це оптимізація творчості, мисленнєвої 

діяльності шляхом підвищення рефлексивної культури мислення. Наукова ре-

флексія як компонент творчості забезпечує переосмислення змісту свідомості 

її суб’єкта – вченого, самоудосконалення його особистості як творця та фор-

мування особистісної готовності до реалізацій наукового потенціалу. 

Рефлексивна діяльність забезпечує аналіз здійснюваних досліджень, ви-

окремлення нових засобів для  побудови більш досконалих процесів науково-

пошукової діяльності, сприяє оволодінню культурою наукової праці. 

 

Мотивація наукової діяльності 

Наукова творчість як діяльність має два аспекти: 

 операційний, в якому розглядаються питання про те, як вчений знахо-

дить нову наукову проблему, як накопичує нові факти, як категорійний склад 

його мислення перешкоджає розробці нової інтерпретації фактів і як проблема 

вирішується; 

 мотиваційний аспект, у якому розглядаються питання про те, як скеро-

вується інтерес вченого на об’єкт дослідження, як перевивається конфлікт між 

новими фактами та старим категорійним складом його мислення. 

Підвищення наукової активності залежить від ряду умов. Основне зна-

чення для наукової діяльності має інтерес до пізнання, що формується на ос-

нові усвідомленої мотивації. Мотивація, інтерес, потреба пізнання – це необ-

хідні умови для науково-дослідної діяльності. 

Мотиви – спонукачі діяльності, життя суб'єкта, що складаються під 

впливом умов і визначають спрямованість його активності. 

Мотиви: 

 внутрішні – первинні відносно до наукової роботи й формуються відпо-

відно до потреб особистості в пізнанні й розвитку 

 зовнішні – вторинні й формуються під впливом зовнішнього середо-

вища. 

Мотиваційна структура наукової діяльності (за Т. І. Левченко): 

 наукові здібності; 

 рівень теоретичного мислення і професіоналізму; 

 певні мисленнєві вміння та навички; 

 цілісність, значущість, цінність роботи; 

 автономія; 

 зворотний зв'язок; 

 постійне самоудосконалення; 

 потреби в діяльності, активності, результативності; 

 зовнішня і внутрішня мотивація; 

 тип інтелекту. 

Мотиви науково-дослідної діяльності 

1) Зовнішні мотиви науково-дослідної діяльності: 



– Бажання посісти певне місце в житті, стати корисним членом суспіль-

ства; 

– бажання заслужити схвалення, завоювати авторитет; 

– бажання бути підготовленим до майбутньої професії; 

– бажання уникнути незадовільної оцінки; 

– вимоги батьків, викладачів та ін. 

2) Внутрішні мотиви науково-дослідної діяльності: 

– Інтерес до процесу навчання, до змісту навчального матеріалу, спосо-

бів діяльності; 

– бажання отримати більше знань; 

– прагнення отримати задоволення від роботи; 

– прагнення до систематизації знань; 

– інтерес до сутності явищ, 

– інтерес до самостійного виконання роботи, 

– інтерес до подолання труднощів та ін. 

У процесі наукової діяльності внутрішньою спонукою є задоволення від 

самого процесу роботи, прагнення інтелектуального успіху, бажання вирішу-

вати й знаходити проблеми. Внутрішньо мотивований вчений захоплений до-

слідженнями, перебігом власних міркувань, ним рухає інтерес, азарт дослі-

джень. 

Зовнішні мотиви можуть слугувати двигуном науково-дослідної діяль-

ності тільки за умови внутрішньої мотивації. Отже, найбільший ефект від на-

укової роботи може бути досягнутий за наявності внутрішньої мотивації. 

Можливими мотиваторами наукової діяльності є різновиди патології в 

науці – конкуренція, підозрілість, заздрість, прихований плагіат. Ця ситуація 

визначається поняттям «амбівалентність» і характеризує подвійність і супере-

чливість мотивів та моделей поведінки. 

Виділяють три основні аспекти мотивації наукової діяльності: 

 професійний (підвищення загального рівня знань, формування кваліфі-

кованого фахівця, підвищення рівня підготовки за напрямом дослідження); 

 моральний (участь у конкурсах, конференціях як засіб відчуття необхід-

ності й можливості самовираження та самореалізації); 

 матеріальний (розробка проектів, що приносять прибуток). 

Мотивація до науково-дослідної роботи припускає наявність стійких ін-

тересів (пізнавального, професійного, особистісного, соціального), що окрес-

лює не тільки інтерес, позитивне ставлення фахівця до дослідницької діяльно-

сті, але й відображають загальну спрямованість особистості, її пошуково-тво-

рчу, дослідницьку позицію, що зумовлює переконаність у професійній та со-

ціальній значущості дослідницької діяльності й усвідомлення необхідності 

брати в ній активну участь. 

Вивчення мотиваційного процесу неминуче приводить до необхідності 

врахування проблеми не тільки потреб але й цінностей. 

 

 

 



Ціннісна навантаженість наукового знання 

Проблема присутності цінностей у науковому пізнанні належить до ва-

жливих питань епістемології. З одного боку, від наукового знання очікують, 

що воно об’єктивно відображатиме предмет дослідження, а результати науко-

вих досліджень виявлятимуться незалежними від бажань чи уподобань. Такий 

підхід передбачає ціннісну нейтральність науки. З іншого боку, намагання 

створити цілком раціональну, ціннісно нейтральну модель наукового пі-

знання, з якої були б виключені всі суб’єктивні чинники є не можливим. 

Класичний ідеал науки передбачав, що наука має бути вільною від цін-

ностей, а суб’єкт пізнання здатен досягти цілком об’єктивного знання. Наука 

повинна давати знання, яке б неупереджено відображало світ і було б вільним 

від суб’єктивних уподобань окремих вчених чи наукових шкіл. 

Однак, цілком нейтральної, вільної від будь-яких цінностей науки не іс-

нує, адже сама істина є цінністю, і, відповідно, вчений надає перевагу тим про-

цедурам, які ведуть до істини, оцінюючи їх позитивно. 

Дослідницька діяльність є одним із виявів соціальної діяльності, а отже 

в ній відображаються цінності і норми суспільства. Визнання неминучої при-

сутності в науці цінностей загострює питання про об’єктивність учених, адже 

об’єктивність і надалі залишається одним із ключових принципів науки. 

Об’єктивність розглядається як один із важливих ідеалів науки, і часто 

досягнення об’єктивності асоціюється із неупередженістю, тобто ціннісною 

нейтральністю. 

Досить поширеним є підхід, за яким наукові результати виступають цін-

нісно нейтральними, а моральні проблеми постають не в процесі дослідження, 

а в процесі використання здобутого знання. Однак у сучасній етиці науки де-

далі наполегливіше звучить вимога до вчених передбачати можливі негативні 

наслідки застосування результатів їх досліджень і по можливості запобігати 

цьому. 

Цінності присутні й у внутрішньо-науковій сфері, і неодмінно справля-

ють вплив на діяльність учених. Найочевиднішим входження цінностей у на-

укове знання стає на рівні загальнонаукової картини світу. Постановка про-

блем і способи їх вирішення залежать від світоглядних установок, поширених 

у науковому співтоваристві. 

На вибір наукових теорій можуть впливати й зовнішні щодо науки інте-

реси (скажімо, кар’єрні перспективи вченого можуть залежати від того, підт-

римуватиме він теорію керівника чи ні). 

Необхідними орієнтирами для вчених є обґрунтованість і, несуперечли-

вість, емпірична перевірюваність, прогностична сила теорій. 

 

Ціннісні орієнтації вченого 

Ціннісні орієнтації вченого спираються на цінності наукового пізнання 

як особливого виду діяльності (когнітивні цінності) і на цінності, яким керу-

ється вчений як особистість(екзистенційні та соціальні цінності). 

Традиційно головна когнітивна цінність науки – істина (об’єктивний, 

доведений знання). У прагненні до істини вчений не повинен рахуватися ні зі 



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

обставинами. 

Норми науки будуються навколо чотирьох основних цінностей : 

 універсалізм – переконаність у тому, що вивчені наукою природні явища 

протікають всюди однаково і істинність наукових тверджень повинна оціню-

ватися незалежно від віку, статі, раси, авторитету, звань тих, хто їх формулює.; 

 спільність – наукове знання повинне вільно ставати загальним надбан-

ням; 

 безкорисливість – стимулом діяльності вченого є пошук істини вільної 

від міркувань особистої вигоди (слави, грошової винагороди тощо); 

 скептицизм організований – повага до попередників і критичне став-

лення до їх результатів. 

У формуванні типу особистості вченого, його поведінкових і менталь-

них навичок беруть участь ціннісні орієнтації тієї чи іншої епохи. 

Вчений поділяє основні цінності культури, в якій виріс, – гуманізм, по-

вага до особистості, служіння суспільству, демократичне право кожної лю-

дини на свободу вибору, право на життя і т. д. 

 

Наукове довголіття 

Питання психології  здоров'я в контексті професійної діяльності групу-

ються у два основних завдання: 

 виявлення резервів професійного довголіття; 

 психологічне забезпечення виходу з професії за віком. 

У вирішенні першого завдання істотна роль відводиться психогігієні 

праці. З її допомогою відшукуються оптимальні варіанти організації робочого 

місця, поліпшуються естетичні умови праці, знижується вплив на надійність і 

безпеку професійної діяльності несприятливих чинників фізичного середо-

вища та індивідуальних особливостей суб'єктів праці. 

Одним з найважливіших умов підтримки психічного здоров'я науковців 

в процесі професійної діяльності є вміння користуватися прийомами психічної 

саморегуляції – здійснювати свідомий вплив на властиві їм психічні явища, 

виконувану діяльність, власну поведінку з метою підтримки або зміни харак-

теру їх протікання. 

Під аутогенним тренуванням розуміється система прийомів психічного 

самовпливу, оволодіння якими робить можливим управління деякими вегета-

тивними функціями і психічними процесами. 

Застосування аутогенного тренування і інших методів психічної саморе-

гуляції сприяє виробленню у науковців звички до самоконтролю, до самоспо-

стереження за зовнішніми проявами власних емоцій, вміння самостійно до-

лати емоційну напруженість. За допомогою спеціальних методів тренування 

людина може навчитися усвідомленому самоконтролю і довільній зміні проті-

кання власних мимовільних фізіологічних процесів. 



Збереження психологічного комфорту науковця і підтримання його пра-

цездатності повинні бути забезпечені не тільки за рахунок сприятливого соці-

ального середовища і раціональної організації праці, а й профілактики вікових 

змін організму і психіки. В якості самостійної психологічної проблеми висту-

пає забезпечення внутрішньо безконфліктного завершення професійного 

шляху. Сам по собі вихід з професії, розставання з улюбленою справою, є се-

рйозним випробуванням для психічного здоров'я вченого і його фізичного са-

мопочуття. У похилому віці людина набуває неквапливість, обережність, точ-

ність формулювань і належний самоконтроль, які стають гарною опорою їй в 

організації власної діяльності. Тому такий вчений на відповідальному посту 

може бути вельми позитивним явищем. 

 

Науково–психологічні дослідження 

Принципи та етапи психологічного дослідження 

Методологічні принципи психології 

Отримання наукових знань про таке складне явище, яким є психіка, зна-

чною мірою залежить від підходу дослідника до об’єкта пізнання. Цей підхід 

визначається системою методологічних засад або принципів (рис. 6.4). 

 
Рис. 6.4 – Основні принципи психології 



 

Принцип (від лат. principium – початок основа): 

1) першооснова, те, що лежить в основі певної сукупності фактів, теорій, 

науки; 

 2) внутрішні переконання людини, ті практичні, моральні й теоретичні 

засади, якими вона керується в житті, в різноманітних сферах діяльності. 

Принципи психології відкривають можливість наукового вивчення пси-

хіки за умови використання спеціальних методів пізнання та формування скла-

дної психічної реальності. 

Виділяють три етапи психологічного дослідження (рис. 6.5): 

На підготовчому етапі відбувається вивчення стану проблеми, мети, 

задач і робочої гіпотези, розробка методики дослідження. 

На дослідницькому етапі проводиться збирання фактичних даних за до-

помогою різних методів, що забезпечують достовірність висновків. Перевірка 

гіпотези. 

На інтерпретаційному етапі відбувається кількісна обробка даних до-

слідження, визначення середніх величин, побудова графіків тощо. Інтерпрета-

ція даних і формулювання висновків. 

 

 
 

Рис 6.5 – Етапи психологічного дослідження 



 

Методи психологічного дослідження. Загальні положення 

Методи психологічних досліджень – це сукупність засобів і прийомів 

вивчення фактів психічних явищ та проявів психічної діяльності. 

У психології для отримання фактів, їх обробки і пояснення використо-

вується певна сукупність методів (прийомів) дослідження. Виходячи з по-

рядку операцій з об'єктами в науковому дослідженні, в основу категоризації 

психодіагностичних методів покладено ідею завершеного циклу психологіч-

ного дослідження і всі методи поділено на чотири групи: 

 організаційні методи; 

 емпіричні способи добування наукових даних; 

 прийоми обробки даних; 

 інтерпретаційні методи. 

До першої групи, що одержала назву «група організаційних методів», 

включені порівняльний, лонгітюдний (дослідження протягом тривалого часу) 

і комплексний методи (рис. 6.6). Ці методи використовуються протягом усього 

дослідження і визначаються кінцевими результатами. 

 

 
 

Рис 6.6 – Методи психологічних досліджень 

 

До другої групи входять емпіричні методи добування наукових даних: 

обсерваційні (спостереження і самоспостереження), експериментальні (лабо-

раторні, польові, психолого-педагогічні), психодіагностичні (тести, анкети, 

опитувальники, інтерв'ю, бесіди), праксиметричні (прийоми аналізу процесів 

і продуктів діяльності: хронометрія, професіографія, оцінка виконаних робіт), 

моделювання (математичне кібернетичне), біографічні методи (прийоми дос-

лідження життєвого шляху, вивчення документації). 

Основними методами отримання психологічної інформації є спостере-

ження й експеримент (рис. 6.7). 



 

 
 

Рис 6.7 – Основні методи отримання психологічної  інформації 

 

Третю групу становлять методи обробки результатів експерименту і 

спостережень. Сюди відносяться як стандартні прийоми статистичної обро-

бки даних (кількісна обробка), так і прийоми якісного аналізу, включаючи ди-

ференціацію матеріалу по класах, розробку типології, складання психологіч-

ної казуїстики (опис випадків). 

Четверта група, до якої входять інтерпретаційні методи, представлена 

варіантами генетичного і структурного методів. Генетичний метод інтерпре-

тує весь оброблений матеріал дослідження в характеристиках розвитку, а стру-

ктурний метод – у характеристиках типів зв'язків між окремими компонентами 

структури обстежуваної особистості 

або структури соціальної групи. 

Кожен науковий метод має відповідати таким критеріям: 

– ясність – загальнозрозумілість методу; 

– детермінованість – сувора послідовність використання методу; 



– націленість – підпорядкованість методу досягненню певної мети, 

розв’язанню певних конкретних завдань; 

– результативність – здатність методу забезпечувати досягнення пев-

ної мети; 

– надійність – здатність методу з великою ймовірністю забезпечувати 

отримання бажаного результату; 

– економічність – здатність методу добиватися певних результатів із 

найменшими витратами засобів і часу. 

Особливості експериментального дослідження в психології 

У практиці вікової та педагогічної психології актуальним є викорис-

тання так званого психолого-педагогічного (або формувального) експериме-

нту. Цей метод забезпечує простежування змін психологічних характеристик 

дитини в процесі активного впливу дослідника на особистість. Метод дає 

змогу не обмежуватися реєстрацією фактів, що виявляються, а через створення 

спеціальних ситуацій розкривати закономірності, механізми, динаміку, тенде-

нції психічного розвитку, становлення особистості, виявляючи можливості оп-

тимізації даного процесу. Саме тому метод широко застосовується при ви-

вченні умов, принципів, шляхів формування особистості. 

Методика реалізації психолого-педагогічного експерименту складається 

з трьох етапів. 

Перший етап – констатувальний експеримент першого порядку, спря-

мований на встановлення існуючих на момент експерименту характеристик та 

властивостей досліджуваного явища. В експерименті беруть участь дві групи 

учасників: а) основна група та б)  контрольна група. Основна група бере участь 

у всіх процедурах експерименту та проходить цикл формуючих впливів. Кон-

трольна група виступає як  еталон, за яким у порівнянні буде оцінюватися ро-

звивальний та формувальний ефект експерименту. 

Другий етап – власне формувальний експеримент. Він реалізується за 

допомогою спеціально побудованої дослідником експериментальної моделі 

розвивальних та формувальних впливів на предмет дослідження. Експеримент 

може поєднувати в собі процедури різного характеру: навчальні, ігрові, прак-

тичні тощо. 

Третій етап – констатувальний експеримент другого порядку. На да-

ному етапі організовується «контрольне» дослідження, в якому беруть участь 

основна та контрольна групи; метою дослідження є зріз емпіричних показни-

ків предмета дослідження після проведеної процедури формувальних впливів. 

Показники контрольної вибірки виступають еталоном порівняння для встано-

влення формувального ефекту, досягнутого в роботі з основною групою. На-

далі результати дослідження піддаються відповідному аналізу та використо-

вуються для встановлення або обґрунтування певних закономірностей розви-

тку психологічних властивостей особистості. 

З психологічної точки зору, психологічний експеримент є спільною дія-

льністю та спілкуванням між експериментатором та досліджуваним. 

Мотиви участі досліджуваних в експерименті: 

 мотив самопрезентації, 



 мотив соціального схвалення. 

Експеримент має свої вікові особливості, що знаходить пояснення в осо-

бливостях дитячої психіки: діти більш емоційні у спілкуванні з дорослими, до-

рослий завжди є для дитини психологічно значущою постаттю, прояв особис-

тісних особливостей у дитини має ситуативний характер, дитина має більш 

жваву уяву і може інтерпретувати ситуацію експерименту фантастично. 

До соціально-психологічних особливостей спільної діяльності та спілку-

вання в експерименті належать: 

 Ефект плацебо, 

 ефект Хотторна, 

 ефект соціальної фасилітації, 

 ефект фасаду, 

 модель «зловмисного досліджуваного», 

 ефект Пігмаліона (Розенталя), 

 ефект першого враження. 

Особистість та діяльність експериментатора має свої біологічні, соціа-

льні та психологічні характеристики. Проблемами особливостей впливу осо-

бистості досліджуваного на результат дослідження опікується соціальна пси-

хологія експерименту. 

Таблиця 6.1 

Способи контролю впливу факторів, пов’язаних з досліджуваним, 

на результати експерименту 

 

Спосіб контролю Об’єкт контролю 

1. Метод плацебо «Ефект очікування» у 

досліджуваних 

2. Метод обману, який потребує післяекспери-

ментального обговорення з досліджуваним 
Помилки, пов’язані зі 

спостережницьким став-

ленням досліджуваного 

3. Метод «прихованого» експерименту, застосо-

вується в польових дослідженнях, наприклад, у 

соціальній психології, педагогічних досліджен-

нях (використання методу може спричинити 

етичні проблеми) 

Всі ефекти 

4. Метод незалежного вимірювання залежної 

змінної, тобто ефект впливу вивчається поза 

експериментом, наприклад, у навчальній або 

трудовій діяльності 

Контролює частину ефе-

ктів 

5. Ретроспективний контроль сприйняття дослі-

джуваним ситуації (застосування постекспери-

ментального інтерв’ю) 

Частина ефектів 

(«відбраковування» 

невдалих спроб) 



 

Стратегії досліджень в експериментальній психології 

Дослідницькі стратегії – стратегії, які використовуються в науці для 

перевірки ідей та збирання нової інформації або обґрунтування старої. Дослід-

ницькі стратегії, які застосовуються експериментальними психологами для 

збору емпіричних даних та розвитку теорії, включають певні методики, які мо-

жуть розглядатися і як самостійні методи дослідження, і як компоненти експе-

риментального методу. Основні дослідницькі стратегії наведено на рис. 6.8. 

 

 
 

Рис 6.8 – Основні дослідницькі стратегії 

 

Маніпулятивна стратегія – це вид дослідницької стратегії, що базу-

ється на маніпулюванні однією чи більшою кількістю незалежних змінних. 

Найбільш тісно пов'язується з особливостями експериментування в психоло-

гії, на підставі її застосування з'являється найбільша вірогідність встановлення 

причинно-наслідкового зв'язку між явищами. Однією з проблем є загроза мо-

жливого фальшування експериментальних даних щодо впливу незалежної 

змінної на залежну завдяки наявності небажаних побічних факторів, неадеква-

тного контролю експериментальних процедур і низки інших загроз. 

Дескриптивна дослідницька стратегія включає акти спостереження і 

фіксування результатів спостережень за поведінкою чи станом об'єктів у тому 

вигляді, в якому вони трапляються в реальному світі. Основні функції дескри-

птивної стратегії:  

1) допомагає ідентифікувати важливі поведінкові явища;  

2) вказує на деякі особливості функціонування об'єктів спостереження, 

які доцільно зареєструвати поряд зі спеціальними залежними змінними, що 

вимірюються;  

3) допомагає у вивченні проблем, які неможливо дослідити за допомо-

гою кореляційної чи маніпулятивної стратегії. 

Кореляційна стратегія застосовується, якщо в процесі спостережень 

виокремлюються два чи більше аспектів виявлення досліджуваного явища у 

певної кількості індивідів. Використовується:  



1) у випадках, коли маніпулювання якимись аспектами чи умовами дос-

ліджуваних явищ практично неможливо досягнути;  

2) у недостатньо досліджених сферах знання, де необхідне попереднє 

уточнення можливих змінних;  

3) коли встановлюються  зв'язки  між великою  кількістю змінних; 

4) для встановлення валідності і надійності тестових методик, які базу-

ються на підрахуванні певних типів відповідей. 

Експерименти відрізняються за загальною схемою проведення залежно 

від того планує дослідник лише встановити причинно-наслідковий зв’язок між 

явищами, сформувати певне явище, або дослідити вплив  одного і того ж 

явища на людей різного віку, статусу, статі тощо. Відтак, вирізняють різні 

види стратегій експериментального дослідження (рис. 6.9). 

 
 

Рис. 6.9 – Етапи реалізації стратегій експериментального дослідження 

 

Експеримент будується за констатуючою стратегією у тому випадку, 

коли його метою є констатація каузального зв’язку між явищами. 



Експеримент будується за формуючою стратегією у тому випадку, коли 

його метою є не лише вивчення, а й формування одного явища внаслідок 

впливу іншого. 

Експеримент будується за стратегією зіставлення в тому випадку, коли 

його метою є порівняння впливу одного явища на інше в групах з різними ха-

рактеристиками (віковими, статусними тощо). 

 

Експериментальна вибірка в психологічному дослідженні 

Особливо велике значення для дотримання валідності експерименту має 

відбір досліджуваних. Слід зауважити, що об’єктом дослідження у психоло-

гічному експерименті в окремих випадках може стати й один досліджуваний. 

Проте частіше об’єктом дослідження є група досліджуваних – вибірка, яка 

обирається з генеральної сукупності або популяції – усіх потенційних дослі-

джуваних, на яких планується поширити експериментальні результати. 

Генеральна сукупність – це вся множина об’єктів, стосовно яких фор-

мулюється дослідницька гіпотеза. 

Вибірка – це обмежена за чисельністю група об'єктів (в психології – до-

сліджуваних, респондентів), спеціально відібрана з генеральної сукупності для 

вивчення її властивостей. 

Вивчення на вибірці властивостей генеральної сукупності називається 

вибірковим дослідженням. Практично всі психологічні дослідження є вибір-

ковими, а їх висновки поширюються на генеральні сукупності. 

Правила формування вибірки: 

 змістовний критерій (критерій операційної валідності); 

 критерій еквівалентності досліджуваних (критерій внутрішньої валід-

ності); 

 критерій репрезентативності (критерій зовнішньої валідності).  

Основні критерії обґрунтованості висновків дослідження: 

 репрезентативність вибірки 

 статистична достовірність (емпіричних) результатів. 

Репрезентативність вибірки – це здатність вибірки представляти дос-

ліджувані явища досить повно – з точки зору їх мінливості у генеральній су-

купності. 

Повне уявлення про досліджуване явище, у всьому його діапазоні і ню-

ансах мінливості, може дати тільки генеральна сукупність. Тому репрезента-

тивність завжди обмежена в тій мірі, в якій обмежена вибірка. І саме репрезе-

нтативність вибірки є основним критерієм при визначенні меж генералізації 

висновків дослідження. 

Способи досягнення репрезентативності вибірки: 

 рандомізація; 

 попарний відбір; 

 стратометричний відбір; 

 наближене моделювання; 

 репрезентативне моделювання; 



 залучення реальних груп. 

Стратегії формування експериментальних груп: 

– рандомізація (процес випадкового розподілення учасників експериме-

нту по групах), 

– попарний відбір, 

– стратометричний відбір, 

– наближене моделювання, 

– репрезентативне моделювання, 

– використання реально існуючих груп. 

Способи залучення досліджуваних до участі в експерименті 

 відбір (проводять при рандомізації, стратометричній рандомізації, усіх 

видах моделювання); 

 розподіл (проводять при попарному відборі та залученні реально існую-

чих груп). 

 У більшості випадків залежні вибірки припускають попарний відбір до-

сліджуваних в порівнювані вибірки, а незалежні вибірки – незалежний відбір 

досліджуваних. 

Різновиди вибірок за мірою залежності наведено на рис. 6.10 

 

 
 

Рис. 6.10 – Різновиди вибірок за мірою залежності 

 

Експериментальні змінні в психологічному дослідженні 

Знання експериментальних змінних та способів їх контролю є необхід-

ною умовою забезпечення об’єктивності та достовірності результатів експери-

ментального психологічного дослідження. 

Сутність експерименту полягає в тому, що експериментатор варіює не-

залежну змінну, реєструє зміну залежної змінної і контролює зовнішні (побі-

чні) змінні. 

Експериментальна змінна – це будь-яка психічна реальність, яка може 

змінюватися і ці зміни проявляються та фіксуються в експерименті. 



Види змінних: 

 незалежна змінна, яку змінює експериментатор з метою перевірити її 

вплив на інший аспект дійсності (характеристики завдання, особливості ситу-

ації (фізичні та соціально-психологічні параметри, особливості спілкування і 

взаємодії в експерименті), фактори організму). Контроль незалежних змін-

них передбачає використання активних (експеримент, бесіда) та пасивних 

(спостереження та вимірювання) методів. 

 залежна змінна – аспект дійсності, який змінюється у відповідь на вве-

дення незалежної змінної (параметри невербальної та вербальної поведінки, 

фізіологічні параметри). залежні змінні бувають: одновимірні, багатовимі-

рні, фундаментальні. 

 проміжні змінні – фактори, які опосередковують вплив незалежної змін-

ної на залежну, зокрема вік, стать, соціальний статус, фізіологічний чи психо-

логічний стан досліджуваних тощо; ці ж змінні можуть виступати як незалежні 

у диференціально- психологічних дослідженнях, наприклад, коли виявляється 

залежність певних психічних якостей від статі, статусу, віку досліджуваного 

тощо. 

 змінні, що контролюються – ті умови, які під час експерименту не по-

винні змінюватися, щоб не порушити логіку виведення причинно-наслідко-

вого зв’язку з тим, щоб динаміку залежної змінної можна було пояснити дією 

саме незалежної змінної, а не інших факторів. 

Додаткові змінні – проміжні змінні й змінні, що контролюються, які ві-

діграють суттєву роль у встановленні причинно-наслідкових зв’язків між не-

залежною і залежною змінними. 

Експеримент є методом вивчення впливу незалежної змінної на залежну 

за умови врахування проміжних і контролю (тобто дотримання константних 

характеристик) побічних змінних. 

 

Вимоги до експериментатора та діагностичних методик. Вимоги до 

експериментатора і діагноста 

Практичне психологічне дослідження – складна і відповідальна область 

професійної діяльності психологів, яка вимагає відповідної освіти, професій-

ної майстерності. 

Експериментатор повинен володіти необхідними професійними і особи-

стісними якостями: розуміти завдання експерименту, добре  знати процедуру 

експерименту та інструкції до застосовуваних методик, знати правила обробки 

даних і оцінювання результатів, вміти контролювати себе, володіти достат-

ньою емоційною врівноваженістю, товариськістю і тактовністю. 

Своєю поведінкою експериментатор повинен прагнути викликати до-

віру. Він не повинен проявляти зарозумілості, легковажності, не повинен ви-

словлювати словами, інтонацією, жестами, мімікою, наскільки невдалі відпо-

віді досліджуваного. 

До дослідника висувається ряд вимог: хороша теоретична підготовка, 

доскональне знання психодіагностичних методик і правил їх застосування, на-

явність достатнього досвіду практичного використання відповідних методик. 



Досконале володіння методикою передбачає вміння і навички, що сто-

суються процедури пред'явлення методики досліджуваним, аналізу та інтерп-

ретації даних. 

Важливе значення має достатній досвід практичного застосування від-

повідної психодіагностичної методики. 

Особливо це стосується проективних і ряду  інших методик,  що вико-

ристовують контент-аналіз, інтуїтивні або нестандартні процедури аналізу та 

інтерпретації результатів, які залежать від експериментатора, його стану. 

Досвід застосування таких психодіагностичних методик повинен бути 

безперервним, так як тривалі перерви призводять до втрати необхідних знань, 

умінь і навичок і до зниження якості роботи з методикою Рівень кваліфікації 

виявляється і при інтерпретації результатів. Результати дослідження чутливі 

до безлічі умов його проведення. Тому психолог робить висновки чи дає реко-

мендації тільки після розгляду діагностичної оцінки в світлі додаткової інфо-

рмації, що стосується індивіда. 

Вимоги до користувачів-психологів: 

 повинен знати і застосовувати на практиці загальні теоретико- методо-

логічні принципи психодіагностики, володіти основами диференціальної пси-

хометрики, повинен стежити за поточною методичною літературою з псиході-

агностики, самостійно вести картотеку і особисту бібліотечку методик, засто-

совуваних у заданій області; 

 відповідає за рішення, що приймаються на основі тестування, забезпечу-

ючи їх відповідність репрезентативності та прогностичної валідності мето-

дики; 

 користується переважним правом порівняно з непрофесіоналами на про-

ведення психодіагностики в заданій сфері, на використання протоколів відпо-

відно до професійно-етичних принципів і інтересів психології; 

 в підборі методик в комплексну програму обстеження не керується суб'-

єктивними уподобаннями і упередженнями в оцінці методик, а виходить з ви-

моги максимальної ефективності діагностики: максимум надійності при міні-

мумі витрат; 

 паралельно з використанням методик веде науково-методичну роботу, 

аналізуючи за зібраними даними ефективність застосування методики в зада-

ній області. 

 забезпечує ретельне дотримання всіх вимог до проведення стандартних 

методик обстеження; 

 забезпечує конфіденційність психодіагностичної інформації, отриманої 

від досліджуваного на основі «особистої довіри». 

 психолог зберігає професійну таємницю: не передає особам, не уповно-

важених вести психодіагностичну практику, 

 інструктивних матеріалів, не розкриває перед потенційними досліджу-

ваними секрет тієї чи іншої психодіагностичної методики, на якому заснована 

його валідність; 



 обов'язково розглядає поряд із найбільш імовірною і альтернативну діа-

гностичну гіпотезу; 

 повідомляє в регіональні або центральні органи Товариства психологів 

про всі помічені ним порушеннях нормативних (процедурних і етичних) прин-

ципів психодіагностики. 

Вимірювальні методи (тести) повинні відповідати таким вимогам: 

 повинні бути однозначно сформульовані цілі, предмет і сфера застосу-

вання методики; 

 процедура проведення повинна бути задана у вигляді однозначної алго-

ритму; 

 процедура обробки повинна використовувати статистично обґрунтовані 

методи підрахунку і стандартизації тестового балу (за статистичними або кри-

теріальним тестовим нормам). Висновки на основі тестового балу повинні су-

проводжуватися вказівкою на імовірнісний рівень статистичної достовірності 

цих висновків; 

 тестові шкали повинні бути перевірені на репрезентативність, надійність 

і валідність у заданій сфері застосування; 

 головна методична організація певного відомства (області застосування) 

повинна вести банк даних, зібраних по тесту, і виробляти періодичну корекцію 

всіх стандартів методики. 

 

Етика наукових досліджень. Етичний кодекс вченого 

Наука тісно пов'язана з розвитком моральності, залежить від моральних 

цінностей і імперативів різних епох, в свою чергу мораль – часто регулюється 

і навіть визначається наукою. Наукове знання в дійсності намічає межі і оріє-

нтири пізнання, межі дозволеного і недозволеного, тим самим усвідомлюється 

область реальних можливостей людини, вдосконалюються критерії мораль-

ного вибору. Таким чином, наука є не лише виробництвом знань, але й вироб-

ленням певних етичних норм. 

Наука, як соціальний інститут, передбачає наявність певної системи цін-

нісних 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 співтовариством, незважаючи на минулі заслуги. 

В принципі, як і природа, наука не підкоряється категорії моральності, 

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 яко-

стями, тобто моральні аспекти діяльності вчених не можна ігнорувати.  

Вчений творить в суспільстві, чия історія, чий сучасний стан неперервно 

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 відповіда-

льності перед суспільством. Творча праця вченого виробляє строге і неупере-

джене мислення, здатність до точного логічного міркування. Суспільство ува-

жно прислуховується до слів вченого: його діяльність може мати серйозні на-

слідки для людства. Відповідальність вченого перед суспільством вимагає від 

нього громадянської мужності. Це притаманне далеко не всім. Разом з тим да-

леко не все залежить від вченого.  

У науковому товаристві склалася з часом своя система моральних норм, 

імперативів, заборон, які регулюють наукову діяльність – тобто етичний ко-

декс вченого. В усьому світі етичні кодекси вченого базуються на розумінні 

того, що належна практика у сфері науки сприяє довірі в середовищі наукового 

співтовариства та між ним і суспільством, що є необхідним для розвитку на-

уки. Вчені повинні бути впевненими в надійності результатів роботи своїх ко-

лег. У свою чергу суспільство має бути впевненим у чесності науковців та до-

стовірності результатів їхніх досліджень. На жаль, останнім часом така довіра 

похитнулася у зв'язку з тим, що в багатьох країнах спостерігалися серйозні по-

рушення етики, які підірвали авторитет науки та довіру суспільства до вчених. 

Зокрема, в Україні на початку 90–х років відбулося нівелювання етичних 

норм, коли загальнолюдські цінності піддалися комерціалізації, а в суспільстві 

запанував культ «золотого теляти». В науковій сфері України буйно «цвіте» 

корупція. За гроші запросто можна купити кандидатську і навіть докторську 

дисертацію на будь-яку тему. Свої послуги в написанні дисертацій відкрито 

пропонують в розвішаних по місту оголошеннях спеціальні артілі. За гарні 

гроші /хабар/ можна придбати звання професора, члена-кореспондента чи на-

віть академіка будь-якої з українських чи навіть міжнародної академій. 

Газети й журнали друкують сенсаційні матеріали про «відкриття» укра-

їнськими вченими неіснуючої елементарної частинки – «театриси», фантасти-

чних торсійних полів тощо. Регулярно публікуються фантазії астрологів і па-

рапсихологів. Щоб запобігти такому розвитку подій в Україні, всі науковці 

мають усвідомлювати важливість високоетичної поведінки та свою відповіда-

льність 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-перше, за-

гальнолюдські моральні вимоги і заборони, такі, наприклад, як «не вкради», 

«не бреши», пристосовані, зрозуміло, до особливостей наукової діяльності. 

Скажемо, як щось схоже до кражі оцінюється в науці плагіат, коли науковець 

видає наукові ідеї, результати, одержані кимсь іншим за свої; брехнею вважа-

ється навмисне спотворення (фальсифікації) даних експерименту. 

Справжня наукова творчість – моральне заняття. На вищому рівні слу-

жіння істині вчений виявляється поборником моральних ідеалів людства. 

Етика вченого – галузь професійної етики, яка визначає моральні стосу-

нки вченого з його колегами і учнями, його ставлення до досліджень інших 

вчених, а також до своїх власних. 



В «моральний мінімум вченого» входить передусім обов'язковість поси-

лань на чужі ідеї при точному цитуванні джерела, недопустимість плагіату, 

толерантність у відносинах з опонентами. Морально неприйнятним в науці є 

нав'язування своїх ідей і теорій адміністративними методами. 

Надзвичайно важливим принципом етики вченого є передбачення соці-

альних і екологічних наслідків своїх досліджень і прийняття моральної відпо-

відальності за ці наслідки. 

Моральність вченого значною мірою визначається його людяністю і ці-

льністю особистості, коли спеціалізований суб'єкт пізнання не знищує в ньому 

людини. Якщо говорити про моральні принципи вченого, то вони охоплюють 

дві сторони – поняття моральності як особистості і моральності як вченого. 

Наукова праця вимагає абсолютної правдивості. Дуже часто результати 

досліду суперечать очікуванням, ріжуть під корінь вихідну концепцію. Осно-

вний етичний принцип наукової роботи – чесне ставлення до цих результатів. 

Тут потрібна мужність. Тим більше вона необхідна, 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 співтоварис-

тві, брати активну участь у процесах атестації наукових кадрів, протидіяти 

присудженню наукових ступенів і звань за роботи, які не відповідають сучас-

ним досягненням світової науки або виконані з порушенням норм етики, зок-

рема, рішуче викривати факти плагіату й інших форм порушень авторського 

права. 

Вчений має активно протидіяти псевдонауці, виступати проти розпов-

сюдження в суспільстві псевдонаукових поглядів і рекомендацій. 

Вчений не чинить дій, які можуть завдати шкоду професійній репутації 

іншого вченого. Проте, за наявності неспростовних доказів неетичної поведі-

нки чи непрофесійних дій вченого, наукове співтовариство має у відкритій не-

упередженій дискусії дати їм відповідну оцінку. 

Етичні норми науки служать для утвердження і захисту специфічних, 

характерних саме для науки цінностей. Першою серед них є безкорисливий 

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 привхідними 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 на-

віть: самої смерті. 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 виправдав 

ці слова власною трагічною долею... 

Найважливішою в сфері етики вченого світу є проблема авторства нау-

кових відкрить, проблема плагіату, – компетентності і фальсифікації наукових 

відкрить. В науковому співтоваристві прийнято встановлювати досить жорс-

ткі 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 зростання 

наукового знання. 

В повсякденній науковій діяльності звичайно буває нелегко відразу ж 

оцінити одержане знання як істину або як помилку. І ця обставина знаходить 

відображення в нормах наукової етики, які не вимагають, щоб результат кож-

ного дослідження обов'язково був справжнім знанням. Вони вимагають лише, 

щоб цей результат був новим знанням і так чи інакше – логічно, експеримен-

тально і т. д. – обґрунтованим. Відповідальність за дотримання такого роду 

вимог лежить на самому вченому, і він не може переадресувати їх комусь ін-

шому. Для того щоб задовольнити цим вимогам, він повинен: добре знати все 

те, що зроблено і робиться в його галузі науки; публікуючи результати своїх 

досліджень, чітко вказувати, на які дослідження попередників і колег він спи-

рався, і саме на цьому фоні показують те нове, що відкрито і опрацьовано 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 незале-

жну перевірку його результатів. 

Вчений має дотримуватися найвищих професійних стандартів плану-

вання та проведення наукових досліджень на основі глибоких знань про доро-

бок світової науки у певній галузі. Вчений зобов'язаний вишукувати найприй-

нятніші з огляду на адекватність та економічну виправданість шляхи вирі-

шення досліджуваної проблеми. Висновки завершеного дослідження вчений 

зобов'язаний викладати об'єктивно, незважаючи на очікування замовника. Ви-

мога об'єктивності – один з основних моральних принципів науки – засу-

дження суб'єктивізму. Серйозною проблемою в науці є сліпа віра в авторитети, 

яка часто не дає можливості знанню розвиватися. 

Вчений має забезпечувати бездоганну чесність і прозорість на всіх ста-

діях наукового дослідження та вважати неприпустимим прояви шахрайства, 

зокрема фабрикування та фальшування даних, піратства і плагіату. Неприпус-

тимим є намагання керівних осіб упереджено впливати на характер отримува-

них в дослідженні даних і висновків. Вчений служить лише об'єктивній істині.  

Основною мотивацією діяльності вченого має бути прагнення до пі-

знання та бажання збагатити науку новими знаннями. При цьому найвищою 

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 належать 

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 ді-



стає повагу і визнання як автор відкриття. Вчений повинен дотримуватися ети-

чного принципу безкорисливості. Осягання істини – єдиний інтерес і мета в 

роботі вченого. Вчений не повинен використовувати дослідження як спосіб 

досягнення фінансового успіху і швидкого набуття престижу. 

В рамках наукової етики особливого значення набуває проблема одер-

жимості вченого, коли він при інтенсивних заняттях науковою діяльністю від-

ривається від реального світу і перетворюється на своєрідного робота. Дуже 

часто вчені тяжіють до значного перебільшення свого особистого внеску в по-

рівнянні з діяльністю своїх колег. Це породжує безліч проблем, які проявля-

ються в проведенні наукової полеміки, і тягне за собою порушення наукової 

коректності і наукової етики. Вчений виступає як постачальник спеціалізова-

них 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 результати в ненау-

кових виданнях з метою досягнення пріоритету. Не слід повторювати свої на-

укові публікації з метою підвищення їх кількості. Вчений повинен бути об'єк-

тивним 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 скептицизм. 

Він повинен піддавати всебічній критичній перевірці будь-яке знання – як свої 

відкриття, так і чужі. Необхідно критикувати роботу, якщо виявлена її помил-

ковість. 

У сучасній науці особливу гостроту набули питання, що стосуються не 

стільки норм взаємодії всередині наукового співтовариства, скільки взаємовід-

носин науки і вченого із суспільством. Вчений повинен усвідомлювати, що 

ефективність науки оцінює суспільство. Вчений несе моральну відповідаль-

ність за наслідки своєї діяльності, що можуть впливати на розвиток людства 

або природи. 

Вчений повинен протидіяти отриманню результатів, що суперечать 

принципам гуманізму, шляхом: відмови у співпраці; попередження суспільс-

тва про можливі негативні наслідки використання досягнень науки в антигу-

манному напрямку; інформування громадськості, зокрема, наукового співто-

вариства, щодо можливих негативних наслідків застосування наукових досяг-

нень і необхідності їх попередження. Це коло питань часто позначають як про-

блему свободи наукового пошуку і соціальної відповідальності вченого. 

Свобода в науці – це в першу чергу свобода вибору наукових напрямів 

дослідження, концепцій, гіпотез, парадигм, проблем і методів їхнього вирі-

шення, й понад усе, свобода думки та слова. Свобода в науковій творчості в 

своїй основі повинна мати високий професіоналізм. Вчений має захищати сво-

боду наукової думки, засуджувати цензуру щодо наукової творчості та будь-

які намагання монополізувати ті чи інші напрями науки. 

Вчений несе відповідальність за виникнення небезпеки для окремої лю-

дини, суспільства, економіки або шкоди для природи, які може заподіяти за-

стосування неперевірених нових наукових знань. Наукове дослідження має 



проводитися таким чином, щоб не спричинити шкоди навколишньому середо-

вищу. Якщо такого пошкодження неможливо уникнути, вплив людини пови-

нен бути зведений до мінімуму, а середовище після завершення дослідження 

відновлене до його первинного стану. 

Серед галузей наукового знання, в яких особливо гостро і напружено об-

говорюються питання соціальної відповідальності вченого і морально–етичної 

оцінки його діяльності, особливе місце посідають генна інженерія, біотехно-

логія, біомедичні і генетичні дослідження людини; 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 небезпеч-

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

Мораторію передував різкий ривок в дослідженнях з молекулярної гене-

тики. Перед вченими відкрились перспективи напрямленого впливу на спад-

ковість організмів, аж до інженерного конструювання організмів з заздалегідь 

заданими властивостями.  

Почалися обговорення і навіть пошуки можливостей практичного здійс-

нення таких процесів і процедур, як одержання в необмежених кількостях ра-

ніше важкодоступних медикаментів /включаючи інсулін, людський гормон 

росту, багато антибіотиків тощо/; надання сільськогосподарським рослинам 

властивостей стійкості до хвороб, паразитів, морозів і посух, а також здатності 

засвоювати азот прямо з повітря, що дало б можливість відмовитися від виро-

бництва і застосування дорогих азотних добрив; позбавлення людей від деяких 

важких спадкових хвороб шляхом заміни патологічних генів нормальними 

(генна терапія). 

Поряд з цим почався бурхливий розвиток біотехнології на основі засто-

сування методів генної інженерії в харчовій і хімічній промисловості, а також 

для ліквідації і запобігання деяких видів забруднення навколишнього середо-

вища. В небачено короткі строки, буквально за кілька років, генна інженерія 

пройшла шлях від фундаментальних досліджень до промислового і взагалі 

практичного застосування їхніх результатів. 

Але іншою стороною цього прориву в галузі генетики явилися потенці-

альні загрози для людини і людства, що приховувалися в ньому. Навіть проста 

недбалість експериментатора чи некомпетентність персоналу лабораторії в за-

ходах 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 найчастіше 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 раніше не 

зустрічалися на Землі і еволюційно не обумовлені. 

Такого роду побоювання і змусили вчених піти на такий безпрецедент-

ний крок, як встановлення добровільного мораторію. Пізніше, після того як 



були опрацьовані надзвичайно суворі заходи безпеки при проведенні експери-

ментів /в їх числі – біологічний захист, тобто конструювання послаблених мі-

кроорганізмів, здатних жити лише в штучних умовах лабораторій/ і одержані 

достатньо достовірні оцінки ризику, пов'язаного з проведенням експеримен-

тів, дослідження поступово відновлювалися й розширювалися. Але деякі най-

більш ризиковані типи експериментів досі залишаються під забороною. 

Проте дискусії навколо етичних проблем генної інженерії аж ніяк не за-

тухають. Людина, як відмічають деякі їх учасники, може сконструювати нову 

форму життя, яка різко відрізняється від всього нам відомого, але вона не 

зможе повернути її назад, в небуття. 

Іноді в цих дискусіях обговорюються досить віддалені, а то й просто уто-

пічні можливості (типу штучного конструювання людських індивідуумів), які 

можуть відкритися з розвитком генетики. Нині такого роду побоювання ви-

кликають досліди з клонування (одержання живої істоти, в тому числі людсь-

кої, з живої клітини).  

Активізація дискусій пояснюється тим, що можливості, які надає гене-

тика, 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 хочемо ми і чи 

повинні хотіти клонального розмноження людей. 

Сьогодні багатьма безоглядно заперечується гуманістична суть розвитку 

науки. Поширилося переконання в тому, що цілі і спрямування науки і суспі-

льства в наші дні розділені і прийшли в неусувні суперечності, що етичні но-

рми сучасної науки майже протилежні загальнолюдським соціально–етичним 

і гуманістичним нормам і принципам, а науковий пошук давно вийшов з під 

людського контролю і сократівський постулат «знання і доброчинність нероз-

ривні» вже списаний в історичний архів. 

Науково–технічний прогрес не лише загострює багато з існуючих супе-

речностей сучасного суспільного розвитку, але й породжує нові. Більше того, 

його негативні прояви можуть привести до катастрофічних наслідків для до-

лей всього людства. Сьогодні вже не лише твори письменників–фантастів, ав-

торів–антиутопій, але й багато реальних подій попереджують нас про те, яке 

жахливе майбутнє чекає людей в суспільстві, для якого науково–технічний 

прогрес виступає як самоціль, позбавляється «людського виміру». 

Конкретні напрямки науково–технічного прогресу, науково–технічні 

проекти і рішення, які зачіпають інтереси і нині живущих, і майбутніх поко-

лінь, – ось що вимагає широкого, гласного, демократичного і разом з тим ком-

петентного обговорення, ось що люди можуть приймати або відкидати своїм 

волевиявленням. Цим і визначається сьогодні соціальна відповідальність вче-

ного. Досвід історії переконав нас, що знання – це сила, що наука відкриває 

людині джерела небаченої могутності і влади над природою. Ми знаємо, що 

наслідки науково–технічного прогресу бувають серйозними і далеко не зав-

жди сприятливими для людей. Тому, діючи з усвідомленням своєї соціальної 

відповідальності, вчений повинен прагнути до того, щоб передбачити можливі 



небажані ефекти, які потенціально закладені в результатах його досліджень. 

Завдяки своїм професійним знанням він підготовлений до такого передба-

чення краще і в змозі зробити це раніше, ніж хтось інший. Поряд з цим соціа-

льно відповідальна позиція вченого передбачає, щоб він максимально широко 

і в доступних формах оповіщав громадськість про можливі небажані ефекти, 

про те, як їх можна запобігти, ліквідувати або мінімізувати. Лише ті науково-

технічні розв'язки, які прийняті на основі достатньо повної інформації, можна 

вважати в наш час соціально 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 нау-

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

благо людини і суспільства. 

Норми наукової етики рідко формулюються у вигляді спеціальних пере-

ліків і кодексів – як правило, вони передаються молодим дослідникам від їх 

учителів і попередників. Однак відомі спроби виявлення, опису й аналізу цих 

норм, до чого часто вдаються головним чином у філософії і соціології науки. 

Для прикладу можна навести дослідження американського соціолога Роберта 

Мертона. З його точки зору, норми науки будуються навколо чотирьох осно-

воположних цінностей.  

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

які вивчаються наукою, повсюди відбуваються однаково і що істинність нау-

кових тверджень повинна оцінюватися незалежно від віку, статі, раси, націо-

нальності, віросповідання, авторитету, положення 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 результати його молодого колеги.  

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

винно вільно ставати загальним надбанням. Той, хто його вперше одержав, не 

має права монопольно володіти ним. Публікуючи результати дослідження, 

вчений не лише утверджує свій пріоритет і виносить одержаний результат на 

суд критики, але й робить його відкритим для подальшого використання всіма 

колегами. 

Наукові відкриття є продуктом соціального співробітництва і належать 

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 діяльності 

вченого є пошук істини, вільний від міркувань особистої вигоди. Визнання і 

винагорода повинні розглядатися як можливий наслідок наукових досягнень, 

а не як мета, в ім'я якої проводяться дослідження. 

Четверта цінність – організований скептицизм. кожен вчений несе від-

повідальність за оцінку доброякісності того, що зроблено його колегами, і за 

те, щоб сама оцінка стала надбанням гласності. При цьому вчений, що спира-



ється у своїй праці на неправильні дані, запозичені з праць його колег, не зві-

льняється від відповідальності, оскільки він сам не перевірив точність викори-

станих даних. 

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

попередників, яким би високим він не був. У науковій діяльності однаково не-

обхідні як повага до того, що зробили попередники, так і критичне ставлення 

до їхніх результатів. Більше того, вчений повинен не лише мужньо і наполег-

ливо відстоювати свої наукові переконання, використовуючи всі доступні 

йому засоби логічної й емпіричної аргументації, але й володіти мужністю від-

мовитися від цих переконань, якщо буде виявлена їхня помилковість. 

Виконаний Р. Мертоном аналіз цінностей і норм науки неодноразово 

піддавався уточненням, виправленням і навіть різкій критиці в спеціальній лі-

тературі. При цьому з'ясувалося, що наявність такого роду норм дуже важливо 

для існування і розвитку науки, для самоорганізації наукової діяльності. Безу-

мовно, не рідкими є випадки порушення цих норм. Але той, хто їх порушує, 

ризикує рано чи пізно втратити повагу і довіру своїх колег. Наслідком цього 

може стати повне ігнорування його наукових результатів іншими дослідни-

ками, так що він по суті справи залишиться поза наукою. А між тим визнання 

колег є для вченого вищою нагородою, більш значущою, як правило, ніж ма-

теріальна винагорода. Особливість наукової діяльності в тому і полягає, що 

результативною вона по–справжньому виявляється лише тоді, коли визнана і 

результати її використовуються колегами для одержання нових знань. 

Етичні норми охоплюють різні сторони діяльності вчених. Процеси під-

готовки і проведення досліджень, публікацію наукових результатів, прове-

дення наукових дискусій, коли стикаються різні точки зору. 

Вчений має виступати експертом тільки у сфері своєї компетенції відпо-

відно до своїх знань і досвіду і дотримуватися принципу рівності при прове-

денні експертного розгляду. Будь-яка дискримінація на підставі національно-

сті, статі, раси, політичних поглядів чи культурної та соціальної приналежно-

сті є несумісною з цим принципом. Свою думку про роботу та наукові досяг-

нення колег вчений висловлює чесно, чітко та неупереджено. Підготовка об'є-

ктивного критичного висновку повинна розглядатися як обов'язок, від вико-

нання 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 за-

хисті дисертаційних робіт вчений має бути неупередженим. 

При недотриманні цих вимог вчений позбавляється права виступати 

опонентом. Вкрай неприпустимими є непоодинокі випадки, коли аспірант чи 

докторант сам пише «відгук» опонента на свою роботу. 

Під час обговорення результатів виконаних досліджень, наукової поле-

міки з певних наукових проблем і концепцій та висловлювання критичних за-

уважень вчений повинен дотримуватися принципів рівноправності, фактичної 

обґрунтованості та достовірності. 



Принцип рівноправності гарантує рівні права всім учасникам дискусії 

або полеміки незалежно від наукових ступенів і звань. Принцип фактичної об-

ґрунтованості виключає необ'єктивну критику. Принцип достовірності забо-

роняє будь–які перекручування з метою приниження або дискредитації. 

При проведенні експертного розгляду вчений має зберігати незалеж-

ність і не піддаватися тиску при підготовці та виголошенні висновків. Обира-

ючи кандидатів для проведення дослідження або на інші наукові посади, вче-

ний як експерт має об'єктивно оцінювати претендентів. Він не повинен нада-

вати перевагу своїм учням, представникам своєї наукової школи тощо. При 

конфлікті інтересів вчений повинен 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, необхід-

них для проведення дослідження. Підготовка має включати основні етичні ста-

ндарти та норми науки. Наукові співробітники та викладачі мають слугувати 

взірцем моральності для молодих вчених щодо ставлення до науки та до ав-

торських прав. 

Для наукової праці вчений оточує себе співробітниками тільки на основі 

неупередженої оцінки їхніх інтелектуальних, етичних і персональних рис. 

Вчений повинен протидіяти всім проявам протекціонізму, корупції і дискри-

мінації. 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 зрос-

танню підпорядкованих йому співробітників відповідно до їхньої кваліфікації 

і ставлення до праці. 

Керівник наукової школи не перекладає на своїх співробітників вико-

нання завдань, які він повинен виконувати сам; він зобов'язаний обґрунтову-

вати, але не нав'язувати членам наукової школи своє наукове бачення про-

блеми. 

Керівник наукової школи має з повагою ставитися до членів школи і до 

їхнього вільного й критичного мислення; не повинен перешкоджати спілку-

ванню своїх учнів з іншими вченими та науковими інституціями; з членами 

інших наукових шкіл. Він поважає їх право на вільне об'єднання, самовряду-

вання та членство в колегіальних академічних організаціях, прислухається до 

думки наукового співтовариства щодо тематики, методів і форм проведення 

досліджень.  

Вчений не приймає жодної оплати чи іншого доходу від своїх аспірантів 

і докторантів. Не дозволяється проведення індивідуальних чи групових занять 

або консультацій, безпосередньо оплачуваних аспірантами чи докторантами. 

Етичний кодекс вченого формулює загальні етичні принципи, яких ко-

жен з науковців має дотримуватися у своїй роботі. Кодекс регулює відносини 

науковців між собою та із суспільством. Він установлює основні засади для 

оцінки вченими своєї власної роботи та діяльності колег під моральним кутом. 



Основним завданням Кодексу є надання пріоритету моральним вимірам науки 

та соціальній відповідальності спільноти вчених і кожного вченого зокрема. 

 

Наукова етика в наукових дослідженнях 

Поняття та основні складові етики наукової діяльності 

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

ністю, спрямовану на створення та прогрес знань за допомогою наукових ме-

тодів, досягнення високих наукових результатів, мас дотримуватися певних 

принципів поведінки в науковому співтоваристві, що визначаються сукупні-

стю морально–етичних цінностей, притаманних 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 ети-

чних проблем у науці внаслідок суспільних трансформацій. 

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

вані ідеї, котрі бажано втілити в життя; як конфлікти, де потрібно намагатися 

бути посередником; як дилеми, які потрібно зрозуміти та розв'язати; як сумні-

вна поведінка, яку необхідно обмежити і виправити; як непрофесійна поведі-

нка тощо. 

В останню чверть XX ст. предметне коло етики науки визначилося як 

осмислення тих норм, що мають спрямовувати не тільки стосунки вчених в 

межах наукового співтовариства або визначати вищі пізнавальні цінності на-

уки, а й такі, що дозволяють або забороняють певне втручання науки в при-

роду і людину. 

Якщо говорити про становлення і утвердження статусу проблем етики 

науки в структурі філософії науки, то треба визначити 70–ті роки 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 методологам 

науки визначитися з приводу того, що таке етичні проблеми науки, 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 впли-

вають соціокультурні фактори, зокрема моральні норми. 

У свідомості світового наукового співтовариства утвердився статус ети-

чних проблем науки як таких, то г результатом впливу науки на суспільство і 

природу. Яскравий приклад – дослідження відомого західного філософа науки 

Е. Агацці. Глибокі ідеї щодо цього сформульовані К. Апелем, і у вітчизняній, 

і у західній філософії науки визнається, що в реальній науці дослідницька дія-

льність спрямовується певними світоглядними і методологічними орієнти-

рами, вірою в істинність ідеалів науки, моральними принципами. Усвідом-

лення вченим необхідних норм реалізується у факті відповідальності вченого 

загальнолюдського характеру. 

На підставі наведених обґрунтувань в етиці науки вводиться поняття від-

повідальності вченого. Академік Н. Енгельгардт. який глибоко осмислював 



етичні проблеми науки, зауважував, що вчений у своїй діяльності природньо 

несе відповідальність загальнолюдського характеру. Він відповідає ти «повно-

цінність» триманого ним наукового продукту; 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, елементарна відповідальність вченого, його персональна 

етика. 

Отже, персональна етика – це відповідальність за об'єктивність резуль-

тату. Втім, за словами самого В. Енгельгардта, це лише елементарна етика, 

тобто непорушне правило. Але лише ним не вичерпується етика науки. 

Наукова етика – це сукупність установлених та визнаних науковою спі-

льнотою норм поведінки, правил, моралі наукових працівників, зайнятих у 

сфері науково–технологічної та науково–педагогічної діяльності. 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 Гене-

ральною 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 прогресу. 

Основні її положення цілком актуальні й сьогодні, хоча цілей ще не до-

сягнуто в повному обсязі в багатьох країнах, зокрема і в Україні. У цьому до-

кументі зазначається, що наукові працівники покликані зіграти важливу роль 

в ефективнішому використанні науки та наукових методів на благо людства, 

сприяти збереженню миру і послабленню міжнародної напруженості. У ньому 

підкреслюється особлива відповідальність усіх гілок влади та урядів держав у 

справі захисту прав наукових працівників та створенні задовільних умов для 

проведення наукових досліджень. 

У цьому основоположному документі сформульовані основні права і 

обов'язки наукових працівників: 

• брати активну участь у визначенні шляхів розвитку науки і техніки та 

напрямків їх застосування в інтересах людства, а саме: аналізувати необхідні 

соціальні умови в кожному випадку та інформувати громадськість про мож-

ливі соціальні наслідки, брати участь як у підготовці, так і в реалізації прийня-

тих рішень, контролі та аналізі їх результатів; 

• проводити наукові дослідження і здійснювати навчання в рамках своєї 

професійної діяльності; втручатися і виявляти ініціативу при свідомому виборі 

предмета і методів дослідження, при забезпеченні доступу до джерел інфор-

мації, необхідної для виконання своїх обов'язків; виявляти, аналізувати і пов-

ністю усвідомлювати ризик, пов'язаний з проведенням наукових досліджень; 



• спілкуватися і обмінюватися інформацією, отриманою як у ході влас-

них досліджень, так і з зовнішніх джерел; сприяти співробітництву і здоровій 

конкуренції між науковими працівниками, розповсюдженню знань з гуман-

ною метою; використовувати сучасні засоби комунікації з метою забезпечення 

доступу до наукової інформації і стимулювання дискусій як у науковому спів-

товаристві, так і в суспільстві в цілому, сприяти конструктивному діалогу з 

людьми, відповідальність яких лежить в інших сферах (ЗМІ, політика, еконо-

міка тощо), що полегшить суспільству визнання моральних цінностей, нау-

ково–технічних досягнень; 

• створювати, застосовувати і розповсюджувати знання – це прямий обо-

в'язок наукових працівників перед прийдешніми поколіннями як індивідуа-

льно, так і в сукупності завдяки контактам та співробітництву; 

• відігравати свою роль на основі власної наукової діяльності. Тут ма-

ється на увазі: довіра в процесі роботи і визнання досягнень в науковій і гро-

мадській діяльності для всіх наукових працівників, особливо молодих вчених 

і жінок; можливість для наукових працівників, чоловіків і жінок робити свою 

наукову кар'єру незалежно від сімейних і батьківських обов'язків і створення 

рівних умов і можливостей для їх професійного зростання; винагороди відпо-

відно до кваліфікації і результатів праці; 

• змінювати соціальне оточення людей та природне середовище, розгля-

даючи розвиток людини і охорону природного середовища як визначальні кри-

терії при виборі засобів використання наукового знання. 

Права і обов'язки наукового працівника мають бути чітко визначені за-

конодавчими документами та шляхом укладання колективного трудового до-

говору між роботодавцями і профспілковими організаціями наукових праців-

ників. Наукові працівники повинні вміти демократичним шляхом визначати 

умови праці та стиль співробітництва, прийнятий в наукових організаціях. 

Просування по службових сходинках має забезпечуватися з урахуван-

ням таких факторів, як знання, кваліфікація, досвід, продуктивність і ефекти-

вність. Розвиток науки має повністю будуватися на демократичних методах, 

що забезпечують створення ієрархічних структур, організацій і наукових за-

кладів. Права вчених на отримання вигоди від своїх оригінальних ідей, відк-

риттів і винаходів, а також прибуток від їх реалізації мають бути захищені за-

коном і контрактами. 

Наукова чесність 

Наукова чесність обумовлює етичні цінності, якими повинні керуватися 

наукові працівники. Завдяки науковим дослідженням людство більше дізна-

ється про світ, відкриває нові істини, виправляє помилкові уявлення та конце-

пції. Завдяки освітньому процесу та вільним науковим дискусіям науковці на-

магаються підтримати і сприяти прагненню до навчання, подолати невіглас-

тво, передати знання. Оскільки прагнення до знань і пошук істини мають жит-

тєво важливе значення для наукової і науково–педагогічної діяльності, то сві-

дома нечесність є надзвичайно небезпечною для людського розвитку. Навіть 



тоді, коли нечесність не спричиняє значних матеріальних збитків, вона підри-

ває цінність виконаних досліджень і створює негативний імідж науковців се-

ред громадян. 

Правила і положення про чесність у наукових дослідженнях і науковій 

творчості чинні для всіх наукових працівників, залучених до наукової та нау-

ково–педагогічної діяльності. Вони містяться в таких основних дефініціях. 

Авторське право: авторами визнаються тільки ті наукові працівники, які 

зробили значний інтелектуальний внесок у певну наукову роботу. 

Порушеннями в наукових дослідженнях вважаються: фальсифікація; пе-

реробка і плагіат; невизнання авторства або значного інтелектуального внеску 

в наукову роботу; використання нової інформації, ідей або даних із конфіден-

ційних рукописів або приватних бесід; використання архівних матеріалів з по-

рушенням правил використання архівних документів; недотримання держав-

ного законодавства, статутів та колективних договорів академій, закладів ви-

щої освіти та науково–дослідницьких організацій, положень про безпеку нау-

кової праці. 

Не вважаються порушеннями в науковій діяльності чинники, що прита-

манні дослідницьким процесам, і нефальсифіковані (несвідомі) дослідницькі 

помилки, конфлікт даних, різні тлумачення та різні інтерпретації отриманих 

результатів, експериментальних розробок. 

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 дослідження. Науковий праців-

ник має бути відкритим для критики, порад і побажань. Потрібно, щоб науко-

вий колектив належним чином ставився до інформації, котра вважається кон-

фіденційною. Але норми конфіденційності не повинні перешкоджати розпо-

всюдженню такої інформації, як об'єктивність оплати наукової праці в колек-

тиві. 

Конфлікт інтересів 

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

окремої особи впливають численні конфліктні, протилежні за формою та змі-

стом інтереси. В таких ситуаціях необхідно знайти шляхи дотримання балансу 

між особистою автономією (незалежністю), професійною чесністю та підзвіт-

ністю. 

Типи конфліктів інтересів можуть бути різними (рис. 6.11): 

 



 
 

Рис. 6.11 – Типи конфліктів інтересів у науковій діяльності 

 

Конфлікт інтересів через особисті стосунки. У випадку, коли ті, хто 

приймають рішення, мають особисті стосунки з тими, кого ці рішення стосу-

ються (члени родини, рідні, друзі), для забезпечення об'єктивності та обме-

ження впливу особистих стосунків (інтересів як позитивних, 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 наукових партнерів 

– колишніх чи теперішніх. Слід також уникати таких рішень (не пояснюючи 

відкрито причин і мотивів), якщо участь у їх прийнятті може негативно впли-

нути на їх об'єктивність. 

Конфлікт інтересів через обіймання декількох посад (ролей) в науковому 

колективі. Такі конфлікти посадових інтересів (справжні, потенційні та уявні) 

можна вирішити, уникаючи ухвалення рішення, яке б могло завадити врівно-

важеним, об'єктивним судженням та висновкам. Посадових конфліктів можна 

також уникнути, привертаючи колегіальну увагу до можливої упередженості 

та необ'єктивності. 

Конфлікт інтересів, який виникає через використання ресурсів наукової 

організації. Науково–дослідний інститут або заклад вищої освіти володіє різ-

номанітними ресурсами (комп'ютерами, обладнанням, матеріалами, засобами 

зв'язку тощо). У випадку, коли цілі і завдання наукової організації та окремого 



члена колективу збігаються (наприклад, наукова публікація, аналітична запи-

ска тощо), ресурси організації можуть бути використані. 

Якщо члени організації використовують її ресурси не для основної про-

фесійної діяльності (наприклад, виконання робіт на замовлення, за особистим 

грантом), наукова організація має право вимагати оплату за користування ре-

сурсами. Суму і порядок оплати визначається окремо для кожного випадку. 

За необхідності використання в роботі (публікації, доповідній записці 

тощо) назви наукової організації чи закладу вищої освіти слід звертатися за 

рекомендацією до колегіального правління (вченої чи науково–технічної 

ради), незалежно від мети використання назви чи посади (ролі) в науковій ор-

ганізації. 

Конфлікт інтересів, що виникає через матеріально–фінансові інтереси. 

Члени наукового колективу, використовуючи право інтелектуальної власно-

сті, мають право укладати угоди та вільно продавати свої праці, створені в ра-

мках своєї наукової діяльності, не спричиняючи при цьому конфлікту інтере-

сів. Продуктами праці можуть бути статті, брошури, монографії, фільми, 

книги, твори мистецтва, винаходи тощо. Бажано таке положення записати в 

колективному договорі організації. 

Наукові працівники можуть працювати за сумісництвом в інших подіб-

них організаціях, створювати різного роду організації (прибуткові і неприбут-

кові фірми, громадські організації), що можуть надавати консультаційні пос-

луги, виконувати дослідження на замовлення, виробляти і продавати товари і 

послуги. В цьому випадку головне, щоб така діяльність не перешкоджала ви-

конанню обов'язків перед науковою організацією, де постійно працюють нау-

ковці. 

Конфлікт інтересів може також виникати у випадку, коли наукові праці-

вники або керівництво мають особистий матеріальний інтерес в організаціях і 

фірмах, з якими їх наукова організація укладає ділові угоди або здійснює су-

місний бізнес. У цьому разі деякі члени наукової організації можуть отриму-

вати нечесні переваги та вигоди. Тому, дотримуючись наукової етики, слід 

уникати укладання угод із фірмами і організаціями, в котрих члени наукового 

колективу мають значний матеріально–фінансовий інтерес. 

Слід також уникати виникнення ситуацій, за яких члени наукового ко-

лективу або його керівники будуть вести переговори і укладати угоди з самими 

собою, як з працівниками інших агенцій чи фірм. Інакше, цьому є одна назва 

– корупція. 

Конфлікт інтересів, що виникає через залучення до діяльності поза ос-

новною науковою організацією. Останнім часом наукові колективи та їх окремі 

наукові працівники все активніше співпрацюють і мають ділові відносини з 

різними державними установами та приватним бізнесом, з державними та при-

ватними науковими фондами, як українськими, так і закордонними, які підт-

римують їх дослідження і використовують знання і досвід. Така співпраця є 

соціально та економічно вигідною і прибутковою. 



Кожна наукова організація має розробити для себе моделі зовнішнього 

співробітництва, яке б не впливало на якість її науково–дослідної і творчої ді-

яльності. Такі зв'язки сприятимуть обміну ідей. Але тенденції щодо надмірної 

зайнятості поза основним місцем роботи мають бути обмежені часовими рам-

ками у колективних угодах організацій. 

Конфлікт зобов'язань – це особлива форма конфлікту інтересів, що ви-

никає стосовно співвідношення витраченого часу та обов'язків і зобов'язань в 

науковій організації. 

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

ність поза науковою організацією перетинається з виконанням зобов'язань за 

основним місцем роботи. Для уникнення конфлікту зобов'язань необхідно або 

зменшити обсяги іншої діяльності, або переглянути і зменшити обсяг роботи 

в науковій установі. 

Науковий працівник має право на інші зобов'язання та здійснювати іншу 

діяльність, якщо вони не перешкоджатимуть виконанню в повному обсязі осо-

бистих чи колективних зобов'язань перед науковою організацією, де він пос-

тійно працює. 

Дотримання етичних норм і стандартів. Подання офіційних скарг 

При порушенні етичних норм необхідно ретельно розібратися в ситуації 

і керуватися законодавчими нормами наукової праці, колективними догово-

рами, етичними нормами, визнаними в наукових колективах. Вирішення ети-

чних конфліктів, що виникають у формі дилем, має бути покладене на комісії 

з трудових спорів при профспілкових комітетах академічних установ шляхом 

обговорення і дискусій. При цьому краще дотримуватись принципу конфіден-

ційності у випадку розгляду питання сумнівної поведінки або порушення. 

Анонімні свідчення і заяви не слід розглядати, якщо людям і майну не 

загрожує реальна небезпека. Коли порушені обов'язкові принципи і стандарти 

поведінки (наукові, дослідницькі, фінансові), тоді вони мають стати предме-

том 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 публічно розглянуті в трудо-

вому колективі. Якщо на публічних слуханнях члена наукового колективу ви-

знають винним у сумнівних діях, визнаних серйозними, проти нього можуть 

бути застосовані санкції, пропорційні серйозності порушення. 

 

Основні принципи та норми етики науки 

Заняття наукою – специфічний вид людської діяльності, суть якого – си-

стематичний процес досліджень, спрямований на здобуття знань, що ґрунту-

ються на перевірених результатах. 

Етика науки – це галузь, що вивчає специфіку моральної регуляції в на-

уковій сфері, а також зведення цінностей, норм і правил у цій галузі. Вона охо-

плює два кола проблем: перше пов'язане з регуляцією взаємовідносин всере-

дині самого наукового співтовариства, а друге – між суспільством в цілому і 

наукою. 



Основні етичні принципи наукової діяльності, які визнаються більшістю 

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 орієнтацію до-

слідника 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 «незруч-

ною» не виявилася істина, здобута в процесі наукового дослідження, вона має 

бути оприлюднена. 

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

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

не вірою. З цього принципу випливає одна з обов'язкових умов наукової дія-

льності: точне дотримання правил одержання, відбору, обробки та публікації 

даних, що є в конкретній науковій дисципліні. 

Новизна наукового знання 

Наука існує, тільки розвиваючись, а розвивається вона безперервним збі-

льшенням та оновленням знання. Необхідність отримання нових фактів і ство-

рення нових гіпотез зумовлює обов'язкову інформованість дослідника про ра-

ніше здобуті в цій галузі науки знання. 

Свобода наукової творчості 

Свобода наукової творчості – ідеальний принцип, який, на жаль, не зав-

жди реалізується у науковій діяльності. Для науки немає і не повинно бути 

заборонених тем, визначення предмета досліджень є прерогативою самого 

вченого. Будь–який результат, який претендує на наукове досягнення, має 

бути уважно проаналізований та оцінений науковим співтовариством незале-

жно від того, вчений з якими минулими заслугами його представляє. У реаль-

них ситуаціях дієвість цього принципу здебільшого обмежена як внутрішніми 

чинниками, що діють у науковому середовищі, так і зовнішніми – етичними, 

соціальними і матеріальними. 

Відкритість наукових досліджень 

На результати фундаментальних наукових досліджень (не плутати з ви-

находами) не існує права інтелектуальної власності, бо вони належать усьому 

людству. Автор, і ніхто інший, не може заборонити використовувати наукові 

результати або вимагати будь–якої компенсації за їх використання, окрім по-

силання на авторство. Відповідно, будь–який науковець, який отримав нові ре-

зультати, повинен їх опублікувати, оскільки нове знання тільки тоді стає скла-

довим елементом наукової картини світу, коли воно перевірене і визнане нау-

ковим співтовариством. 



Організований скептицизм 

Принцип, який передбачає відкритість для сумнівів з приводу будь–яких 

результатів наукової діяльності, як власних, так і опублікованих іншими вче-

ними. Це правило вимагає осмислення неявних припущень, що приймаються 

як аксіоми; пильного ставлення до спроб прийняти бажане за дійсне, виклика-

них особистою зацікавленістю або причинами етичного характеру; обереж-

ного ставлення до ймовірності неправильного тлумачення результатів. 

Наукова чесність та дотримання принципів наукової етики дуже важливі 

для наукової діяльності, метою якої є розширення меж нашого знання і заво-

ювання суспільного визнання. Принципи наукової етики можуть бути пору-

шені різними способами – від недбалого застосування наукових методів або 

неуважного документування даних до серйозних наукових злочинів, таких, як 

навмисна фальсифікація або обман. 

Подібні порушення суперечать суті науки як такої – систематичного 

процесу досліджень, спрямованого на здобуття знань, що ґрунтуються на ве-

рифікованих результатах. Крім того, вони підривають віру суспільства в на-

дійність наукових результатів і руйнують взаємну довіру вчених, яка є найва-

жливішою умовою наукової роботи в наші дні, коли співпраця і поділ праці 

стали нормою. 

Хоча одного набору правил недостатньо для того, щоб повністю запобі-

гти нечесності в науці, відповідні заходи можуть, проте, гарантувати, що всі, 

хто займається науковою діяльністю, регулярно ставляться до відома про но-

рми наукової етики. Це істотний внесок у зменшення кількості випадків її по-

рушення. 

Основні норми наукової етики 

Вирізняють такі основні норми наукової етики, яких потрібно дотриму-

ватися як таких, що є загальними під час проведення наукових досліджень 

(рис. 6.12). 

 

 
 

Рис. 6.12 – Основні норми наукової етики у бухгалтерських наукових до-

слідженнях 

 



До норм, що регулюють повсякденну наукову діяльність, належать: 

 – точне дотримання правил здобування та відбору даних, що діють в 

конкретній науковій дисципліні; 

 – надійна організація захисту та зберігання первинних даних. Ясне і по-

вне документування всіх важливих результатів; 

 – осмислення неявних, аксіоматичним припущень. Пильне ставлення до 

спроб прийняти бажане за дійсне, викликаних особистою зацікавлені-

стю або навіть причинами етичного характеру. Обережне ставлення до 

ймовірності неправильного тлумачення через методично обмежені мож-

ливості встановити об'єкт досліджень. 

Норми, що регулюють стосунки між колегами і співробітниками: 

 – зобов'язання не перешкоджати науковій роботі конкурентів, шляхом, 

наприклад, затримки відгуків або передачі третій особі наукових резуль-

татів, здобутих за умови дотримання конфіденційності; 

 – активне сприяння науковому зростанню молодих учених; 

 – відкритість для критики і сумнівів, які висловлюються іншими вче-

ними та колегами по роботі; 

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

джене ставлення до них. 

До норм, що регулюють публікацію результатів відносять: 

 – обов'язкова публікація результатів роботи, що виконується за рахунок 

державних коштів (принцип загальнодоступності результатів фундаме-

нтальних досліджень); 

 – відповідне подання непідіверджених гіпотез і визнання помилок 

(принцип наукової культури, що допускає можливість помилки в науці); 

 – чесне визнання заслуг і належна оцінка внеску попередників, конкуре-

нтів і колег (принцип визнання заслуг). 

 

Практичне використання етичних принципів у науковій діяльності 

студентів 

Етика наукової діяльності – це правила поведінки, які мають неухи-

льно дотримуватись усі науковці, зокрема, і молоді дослідники, студенти (рис. 

6.13). 

 



 
 

Рис. 6.13 – Етичні принципи наукової діяльності студентів 

 

Етичний принцип «взаємодія з науковим керівником» 

Етичний принцип «взаємодія з науковим керівником» передбачає: 

 – студент має досконало знати монографічні та інші значні публікації 

свого керівника; 

 – знати пам'ятні дати, посади, регалії, досягнення свого керівника; 

 – довіряти інтуїції свого керівника, намагатися зрозуміти його логіку ми-

слення; 

 – 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 переш-

коди; 

 – подавати свої рукописи у роздрукованому або електронному вигляді 

лише після ретельного вичитування тексту; 

 – записувати думки та зауваження наукового керівника, просити до-

зволу робити записи на диктофон. 

Існують такі основні рекомендації щодо міжособистісних стосунків з на-

уковим керівником: 

 1. Науковий керівник – це вчений, який погодився на важку інтелектуа-

льну працю: спрямовувати хід студентського наукового дослідження, 

аналізувати, вичитувати та коригувати текст роботи. За цю згоду він за-

слуговує 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 наукового 

керівника є закономірною умовою успішної професійної взаємодії з ним. 

 3. Не слід ототожнювати критику наукової праці з критикою особистості 

студента. Зауваження та їх виправлення – необхідний складник процесу 



перетворення наукової роботи від недосконалого стану до відносної до-

сконалості. 

 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 пере-

вірки на людяність тощо. 

Існують і певні рекомендації для наукового керівника щодо його міжо-

собистісних взаємин зі студентом–молодим науковцем: 

 1. Студент – це потенційний науковець, який прагне не зупинятися у 

своєму фаховому зростанні, мріє, про те, що здобуті ним наукові резуль-

тати будуть корисними для людей. Така особистісна позиція заслуговує 

на повагу. 

 2. Думки і погляди наукового керівника можуть не збігатись із погля-

дами студента. Логіку, очевидну для наукового керівника, студент може 

збагнути тільки з часом, здійснивши власний науковий пошук, усвідо-

мивши цінність помилок і знахідок. Тому мудрий керівник буде врахо-

вувати чинник часу і давати студенту можливість самостійно набувати 

досвіду. 

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

вої проблеми може протягом певного часу не втілюватись у стандартні 

схеми науково–експериментальної діяльності. На цьому етапі варто не 

занадто уніфікувати творчі ідеї, що може призвести до згасання ініціа-

тивності студента, а допомогти йому знайти «золоту середину» між ори-

гінальним змістом і придатною для сприйняття формою подання науко-

вого матеріалу. 

 4. Оприлюднення або захист отриманих наукових результатів – це бага-

товимірний процес, успіх якого складається з кількох компонентів, а 

саме: 

o – наявності завершеної наукової праці; 

o – особистісної компетентності студента в галузі бухгалтерського 

обліку; 

o – 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, здійснюючи подальший нау-

ковий 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 об-

міну контактними даними; 

 – коли студент цікавиться чужими публікаціями, то він повинен бути го-

товий 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 могли чи-

тати інші; 

 – у наукових суперечках студент повинен пам'ятати про обмеженість, 

суб'єктивність своїх знань; 

 – справжній науковець, у тому числі студент, завжди поважає право лю-

дей на іншу, відмінну від своєї, думку, утримується від однозначної кри-

тики, 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 умов-

чанням вважається співавторство порівну на всіх авторів наукової праці; 

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

свою роль. 

Порушення етичних принципів у науковій діяльності призводить до пла-

гіату. 

 

Плагіат та засоби його пошуку 

Аналіз тексту на плагіат 

Плагіат – це запозичення чужого тексту без посилання на його автора. 

Фактично це привласнення чужих ідей, крадіжка інтелектуального майна. Згі-

дно з нормами розділу 5 статті 5 Закону України «Про авторське право та су-

міжні права» від 11.07.2001р. № 2627–3, плагіат – це оприлюднення (опублі-

кування) повністю або частково чужого твору під іменем особи, яка не є авто-

ром. 

Насправді поняттю «плагіат» у наукових дослідженнях досить важко 

дати точне і повне визначення, адже воно включає в себе широкий спектр дій, 

починаючи з використання неправильних цитат і закінчуючи крадіжкою чу-

жих робіт та ідей. 

Розрізняють такі основні причини плагіату у студентських наукових до-

слідженнях: 

 брак навиків пошуку інформації. Багато студентів не знають, як користу-

ватися бібліотечними каталогами, знаходити потрібні статті у базах даних бі-

бліотек або користуватися іншими довідковими джерелами. Заклади вищої 

освіти можуть допомагати своїм студентам набувати таких навичок, співпра-

цюючи у співробітництві з їхніми бібліотеками. Так, більшість ЗВО пропону-

ють безкоштовні навчальні семінари, курси, лекції «Орієнтування в бібліо-

теці». На таких заняттях ознайомлюються студенти з бібліотекою, навчаються 

працювати з бібліотечними каталогами та базами даних; 

 проблеми оцінювання Інтернет-джерел. Багато студентів не вміють кри-

тично оцінити Інтернет-джерела, і це може вплинути на процес пошуку інфо-

рмації та якість наукової роботи. Важливо пам'ятати, що в Інтернеті у більшо-

сті випадків не існує контролю за якістю матеріалу. Гарними джерелами для 

студентів є довідники бібліотечної літератури у мережі Інтернет; 



 переплутування плагіаторства та перефразування. За даними дослі-

дження, 60% студентів не можуть розрізнити просте перефразування тексту і 

плагіат. Проблема стає ще серйознішою, коли студентам необхідно перефра-

зувати текст із незнайомими словами та технічними термінами. У дослідженні, 

опублікованому в «Psychological Reports», зазначено, що «коли студентам не-

обхідно перефразувати складний технічний текст, для якого в них просто не 

вистачає належних знань, вони, можливо, навіть не бажаючи цього, вдаються 

до плагіату». Нездатність розрізняти плагіат тексту та перефразований текст, 

а також неправильні джерела цитат часто є причинами ненавмисного плагіа-

торства; 

 плутанина з термінологією. Термінологія – проблема, яка заплутує сту-

дентів і викликає в них збентеження та хвилювання. Багато хто з них не розу-

міє різниці між доповіддю та рефератом, експозицією й аргументацією, темою 

та тезою. А термінами «аналіз» та «обговорення» взагалі має розпочинатись 

список термінів усіх часів і народів, що вводять в оману. Інструкції до наукової 

роботи та поставлені науковим керівником завдання мають бути стислими, чі-

ткими й легкими для розуміння студентом; 

 недбале занотовування – дехто ненавмисно вдається до плагіату, здійс-

нюючи попередню дослідницьку роботу. На стадії занотовування перефразо-

ваний матеріал та цитати дуже легко сплутати, якщо робити це неуважно. Пі-

зніше, вже коли студенти починають писати реферат, вони не можуть розріз-

нити, який матеріал їх власний, а який – цитата з інших джерел. До того ж, 

записавши неповну або неправильну бібліографічну 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 ци-

тати. 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-перше, тому 

що Єдиних правил щодо цього досі не існує. По-друге, Інтернет адреси зміню-

ються. Може бути й так, що веб-сайт змінює свою адресу буквально за ніч. 

Або ж ці адреси можуть бути занадто довгими, складними й заплутаними. 

Однією із головних вимог до наукових статей є їх оригінальність. Проте, 

для написання наукових робіт автори часто використовують напрацювання ін-

ших авторів. 

Це природно, тому що цивілізація розвивається у напрямі створення но-

вих знань на базі вже накопиченої інформації. Творці демонструють те, що вже 

відомо, щоб був зрозумілий їхній внесок у роботу. Це пов'язано з використан-

ням цитат. Авторське право та культурні звичаї вимагають називати авторів, 

робити на них посилання і вказувати джерело. Проте іноді буває важко визна-



чити, чи є новизна у створеному тексті, чи не є він передруком уже опубліко-

ваних 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 пошуку ко-

пій текстів на сайтах в Інтернеті. Ось деякі з них: 

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

боти та пошук плагіату. Цей он–лайн сервіс призначений для виявлення копій 

текстів або їх частин в Інтернеті, і його можна використовувати для російсь-

комовних та англомовних текстів. Він також дає змогу користувачам визна-

чити розмір тексту, карту тексту, частоту використання 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 пошуку в Ін-

тернеті плагіату, визначення повних або часткових копій текстового докуме-

нту. Програма має інтуїтивний інтерфейс, визначає рівень унікальності тексту, 

вказує на його джерела і пропорцію його збігу. Цей сервіс можна використо-

вувати для російськомовних текстів. 

3. Анти–Плагіат (antiplagiat.ru/QuickCheck.aspx) – це онлайн сервіс з ма-

ксимальним об'ємом завантаження тексту не більш як 3000 символів. Він є ста-

ндартно застосовуваним засобом для пошуку запозичень при перевірці робіт 

студентів. Оригінальність робіт перевіряється за власною базою даних сервісу, 

яка включає понад 10 млн. робіт різних авторів і напрямів. 

4. База Тиrnitiп (tumitin.com) – це англомовний антиплагіатний продукт, 

що дає змогу здійснювати аналіз текстів і виявляти несанкціоноване копію-

вання фрагментів з інших джерел. База дає змогу перевіряти роботи студентів, 

дипломи, дисертації та інші наукові роботи, запобігаючи таким чином пору-

шенню авторських прав. Весь процес відбувається в режимі он–лайн, без ви-

користання паперу. Це комплексне рішення для управління написанням сту-

дентських 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 пере-

віряють текст на плагіат. Проте більшість їх працюють тільки з англомовними 

текстами. 

Крім того, можна перевіряти текст на плагіат, не користуючись зазначе-

ними сервісами, а використовувати пошукові системи. Для цього необхідно 

частину тексту (не більш як 100 символів), що перевіряються, взяти у лапки і 

вставити в рядок пошуку Google, Яндекс або Rambler. 

 

 

 


