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Гамерська І. С., Олійник Т. І. Обґрунтування важливості дотримання етичних принципів для забезпечення 
доброчесності в наукових дослідженнях

Метою статті є вивчення впливу етичних принципів на формування наукових досліджень. У статті проаналізовано проблеми, з якими стика-
ються дослідники при написанні та публікації своїх наукових здобутків у світі загалом і в Україні зокрема. Обґрунтовано доцільність дотримання 
етичних норм і правил у дослідженнях. Запропоновано до розгляду етичні принципи та їх вплив на наукові дослідження. Порушено питання автор-
ства, його важливість і правильна задокументованість. Розглянуто критерії, яким повинен відповідати автор; визначено, з якими проблемами він 
може зіткнутися в разі неправильного задокументування свого авторства в наукових журналах. Висвітлено важливість недопущення конфлікту 
інтересів, розкрито причини та види таких конфліктів. Порушено проблему плагіату, його форми та масштабів; висвітлено питання правиль-
ного оформлення посилань та цитат іншого автора. Підкреслено важливість уникнення одночасного подання статті в різні журнали, розкрито 
сутність та способи уникнення, а також наслідки в разі порушення цього принципу. Порушено питання щодо перекладу досліджень, його правила 
та вимоги. Описано принципи сумлінного проведення досліджень; розкрито сутність понять «фабрикація» та «фальсифікація»; описано прави-
ла використання методу цифрового поліпшення зображення. Розкрито питання публікації фрагментованих результатів дослідження, сутність  
і відмінність від повторної подачі рукопису. Наведено наслідки публікації фрагментованих результатів. Як висновок у статті описано тенденції 
дотримання етичних норм і принципів в Україні, а також проблеми, з якими стикаються вітчизняні дослідники, та наслідки для нашої країни.
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The purpose of the article is to study the influence of ethical principles on the formation of scientific research. The article analyzes the problems faced by re-
searchers when writing and publishing their scientific achievements in the world in general and in Ukraine in particular. The expediency of observing ethical 
norms and rules in research is substantiated. Both the ethical principles and their influence on scientific research are proposed for consideration. The issue 
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Сьогодні питання дотримання етичних прин-
ципів у наукових дослідженнях постає дуже 
гостро, оскільки недобросовісні дослідни-

ки часто використовують інтелектуальну власність 
іншої людини. Тому виникла потреба у створенні 
правил, яких повинні дотримуватися науковці, щоб 
не допустити виникнення такої ситуації, коли права 
власників були не враховані або порушені. Адже за 
незаконне використання чужої інтелектуальної влас-
ності без згоди на те автора або привласнення чужих 
наукових здобутків настає цивільно-господарська й 
адміністративна відповідальність, а якщо це завдало 
матеріальних збитків у значному розмірі, передбаче-
но навіть кримінальну. Обговорення етичних про-
блем, що породжуються використанням результатів 
наукових досліджень, має тривалу історію. Тим часом 
сама постановка питання про те, що етичні мірку-
вання та оцінки можуть застосовуватися не тільки 
до практичного використання цих результатів, але й 
до процесів їх отримання, навіть і сьогодні багатьом 
видається не просто нонсенсом, а майже замахом на 
свободу наукового пошуку. 

Багато як вітчизняних, так і зарубіжних дослід-
ників приділяли достатню увагу визначенню сутності 
академічної доброчесності та принципів для реаліза-
ції. Цю проблему розглянуто у працях В. ван Олстіна, 
І. Ордоріка, Д. Раббана, К. Рассела, О. Фісса, Ф. Хат-
чесона, С. Хука, Е. Шилса, В. Боняка, Д. Герцюка,  
Ю. Верланова, Н. Маслової, Ю. Юринець та інших. 
Існує багато різних видів інтерпретації визначення 
академічної недоброчесності, але спільною рисою 
в усіх визначеннях є факт привласнення собі досяг-
нень інших дослідників. Тереза Фішман (T. Fishman) 
описувала дослідницьку недоброчесність так: «ака-
демічним плагіатом є академічна поведінка, яка 
характеризується такими п’ятьма кумулятивними 
ознаками: коли певна особа використовує слова, ідеї 
чи результати праці, що належать іншому визначе-
ному джерелу чи людині без посилання на джерело,  
з якого вони були запозичені, у ситуації, в якій пра-
вомірно очікується вказування авторства оригіналу з 
метою отримати певну користь, пошану, вигоду, які 
не обов’язково мають бути грошового характеру» [1].  
У Стенфордському університеті академічною недо-
брочесністю називають «використання без надання 
обґрунтованого та належного цитування або визнання 
автором чи джерелом з оригінальної роботи іншої лю-
дини незалежно від того, чи є ця робота кодом, форму-
лою, ідеєю, мовою, дослідженням, стратегією, текстом 
тощо» [2]. Професори Кембриджського університету 
вважають основною формою прояву дослідницької 
недоброчесності плагіат, трактуючи це так: «подання 
власної праці, незалежно від наявності наміру обма-
нювати, як роботи, яка частково чи цілком запозичена 
з чужої праці без належного посилання» [2].

У [3] наведено розуміння поняття академічної 
доброчесності, принципи її дотримання, види пору-

шень і відповідальності, ґрунтуючись на нормативній 
базі України. 

Як видно, існує безліч підходів до визначення 
академічної недоброчесності. Автори приділяли осо-
бливу увагу саме академічному плагіату, хоча слід 
зауважити, що існує ще багато факторів, які безпо-
середньо впливають на правильність дослідження. 
Плагіат є лише частиною академічної недоброчес-
ності – це явище, яке лежить на поверхні. Але для 
того, щоб науковцям вийти на якісно новий рівень у 
своїх дослідженнях, їм потрібно копнути глибше та 
з’ясувати, які саме принципи безпосередньо забезпе-
чують цю доброчесність.

Метою даного дослідження є дати визначення 
етичним принципам академічної доброчесності, ви-
світлити їх вплив на наукове дослідження та навести 
приклади з історії, коли нехтування цими принципа-
ми виявилося фатальною помилкою.

У сучасній науці все більш гострих форм набуває 
конфлікт між свободою наукового пошуку, з 
одного боку, і необхідністю захистити гідність, 

інтереси і права тих, хто опиняється в ролі піддослід-
них, – з іншого. Наукове співтовариство протягом ці-
лого ряду століть відстоювало принцип свободи до-
слідження, який, таким чином, набув дуже високого 
статусу в ієрархії цінностей спільноти. Інакше кажу-
чи, з одного боку, справді, свобода досліджень – це 
цінність, яку людство вистраждало за багато століть, 
тож, загалом, буде просто аморально, якщо людство 
від неї відмовиться. Але, з іншого – нагальною є не-
обхідність на користь людини обмежити цю свободу 
досліджень. Здається, пошук балансу між цими двома 
імперативами стане невід’ємною частиною науково-
технічного розвитку.

Тому навіть дослідники-початківці усвідомлю-
ють значущість дотримання етичних норм. Плагіат, 
недобросовісне проведення науково-дослідницької 
роботи, приховування конфлікту інтересів – це все 
приклади порушень, що загрожують репутації до-
слідника та його авторитету в науковій спільноті. 
Розуміння етичних рамок і правил має першорядне 
значення для досягнення найкращих результатів у 
роботі, що, своєю чергою, сприятливо позначається 
на дослідницькій кар’єрі. Тож доцільно буде розгля-
нути етичні принципи в наукових дослідженнях.

Першим принципом є правильно задокументо-
ване авторство. Кожна наукова робота має місти-
ти імена авторів. Це необхідно для того, щоб внесок 
кожного з них у роботу був відмічений. Крім того, всі 
вказані в роботі автори відповідають за будь-які по-
рушення етичних норм. Умисне спотворення інфор-
мації про авторство є неетичним і підриває довіру до 
самої роботи. Незважаючи на те, що універсального 
визначення авторства не існує, «автором», як пра-
вило, є людина, яка внесла значний інтелектуальний 
внесок у роботу. Кожен вказаний у роботі автор має 
відповідати таким основним критеріям:

http://www.business-inform.net


8

Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	ЕК
О

Н
О

М
ІЧ

Н
А 

ТЕ
О

РІ
Я

БІЗНЕСІНФОРМ № 1_2023
www.business-inform.net

 значний внесок у концепцію та проведення 
роботи, збір даних;

 аналіз та інтерпретація;
 підготовка написання або перевірка інтелек-

туального вмісту статті;
 затвердження остаточної версії.

Нижче наведено деякі загальні правила, які мо-
жуть змінюватися залежно від дисципліни [4]:
 автори мають бути перераховані в порядку, 

встановленому спільним рішенням співавто-
рів;

 особи, залучені до роботи, але які не відпо-
відають переліченим вище критеріям на ав-
торство, повинні бути перераховані в розділі 
«Дослідники, що брали участь» або в розділі 
«Подяки». 

Такими особами можуть бути вчені, які дають 
поради щодо роботи або надають місце для прове-
дення досліджень; які здійснюють контроль за ходом 
роботи; а також особи, котрі надають фінансову під-
тримку. Автори можуть бути перераховані в алфавіт-
ному порядку з позначкою, що всі автори внесли од-
наковий внесок у роботу та публікацію.

Проте існують три типи авторства, яке є непри-
йнятним [5]:

1. «Невидимі» автори, які зробили значний вне-
сок у роботу, але не вказані у списку авторів 
(як правило, їхні послуги оплачуються спон-
сорами).

2. «Запрошені» автори, які не зробили помітно-
го внеску в роботу, але вказані у списку авто-
рів з метою збільшення ймовірності прийнят-
тя до публікації.

3. «Незаслужені» автори, чий внесок у роботу не 
є значним.

Некоректне вказування авторства може при-
звести до значних наслідків. Проблеми мо-
жуть бути викликані різного роду порушен-

нями (наприклад, неправдою про свою роль), від-
мінностями в інтерпретації (наприклад, оцінка зна-
чущості вкладу в роботу), а також іншими подібними 
факторами.

Інші ситуації також є потенційно проблемними: 
наявність осіб, які брали безпосередню участь у під-
готовці роботи, але не вказані у списку авторів або 
тих, що брали участь у дослідженні; використання 
чужих ідей у роботі та відсутність згадки (посилання) 
авторів ідеї; використання чийогось імені без його 
попередньої згоди.

У разі отримання науковим журналом скарги 
щодо виникнення будь-якої з перелічених вище си-
туацій може бути проведено розслідування за участю 
редакторів журналу та організацією автора для того, 
щоб знайти вирішення проблеми. Щоб уникнути не-
порозумінь, рекомендується до початку проведення 
дослідження організувати зустріч усіх зацікавлених 

осіб, під час якої буде вирішено питання авторства. 
Воно може бути складним і досить делікатним. Мо-
лоді дослідники, які зіткнулися з подібними ситуа-
ціями, побоюються того, що розкриття інформації 
про те, що сталося, може поставити під загрозу їхню 
репутацію та кар’єру [6]. У даному випадку необхідно 
приділити достатню кількість часу тому, щоб добре 
засвоїти загальні вимоги до авторства, а також вимо-
ги, що висуваються кожним окремим науковим жур-
налом. Якщо виникла складна ситуація та є невпев-
неність, як вчинити, необхідно порадитись зі своїм 
наставником чи науковим керівником.

Ще одним принципом є недопущення конфлік-
ту інтересів. Відкритість і об’єктивність є 
важливими принципами при проведен-

ні наукових досліджень та в процесі рецензування. 
Конфлікт інтересів має місце, коли дослідник, автор, 
редактор чи рецензент має фінансову чи особисту за-
цікавленість або переконання, які могли б вплинути 
на його об’єктивність та на його дії. Такі ситуації ві-
домі як подвійні зобов’язання, зіткнення інтересів чи 
переконань. Найбільш очевидними є фінансові кон-
флікти інтересів, які зображено на рис. 1.

Фінансові конфлікти інтересів

Прямий конфлікт Непрямий конфлікт  

Рис. 1. Види фінансових конфліктів інтересів
Джерело: авторська розробка.

1. Прямий конфлікт: трудова діяльність, воло-
діння акціями, гранти, патенти.

2. Непрямий конфлікт: гонорари, надання кон-
сультаційних послуг організаціям-спонсорам, 
володіння паями через пайові інвестиційні 
фонди. 

Приховані фінансові конфлікти інтересів мо-
жуть серйозно підірвати довіру до журналу, авторів та 
до науки в цілому. Конфлікт інтересів може бути обу-
мовлений особистими відносинами, науковою конку-
ренцією, інтелектуальним захопленням. Наприклад, 
конфлікт інтересів існує, якщо дослідник [7]: 
 має родича, що працює в компанії, продукт 

якої він досліджує;
 має корисливу зацікавленість у результатах 

дослідження (наприклад, підвищення на ро-
боті залежно від результатів дослідження);

 особисті переконання, які перебувають у пря-
мому протиріччі з темою дослідження.

Не все з перерахованого є реалізованим кон-
фліктом інтересів. Конфлікт інтересів може бути по-
тенційним чи реальним. Необхідно враховувати таке: 
чи є на заваді приналежність дослідника до певної 
організації для об’єктивного проведення досліджен-
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ня чи написання роботи; чи може розумний читач 
відчути себе ошуканим або введеним в оману при ви-
явленні факту приналежності дослідника до певної 
організації. Інформація про потенційні конфлікти 
інтересів (навіть якщо дослідник не вважає, що вони 
можуть вплинути на його об’єктивність) має бути 
повністю розкрито комітетом з питань етики та ре-
дактором журналу, до якого подається робота. Усі ви-
давці вимагають розкриття такої інформації у формі 
супровідного листа або виноски в рукописі. Журнали 
можуть використовувати подібну інформацію для 
прийняття редакційних рішень і можуть опублікува-
ти таку інформацію, якщо вона є важливим для чита-
чів рукопису. Журнали можуть відмовити в публікації 
роботи на підставі розкритого конфлікту інтересів.

Максимальна відкритість є найвірнішим кро-
ком, і при виникненні сумнівів щодо необхідності роз-
криття інформації цю інформацію слід розкрити [8].

Наступним принципом є недопущення плагіа-
ту. Одним із найпоширеніших видів неетич-
ної поведінки є плагіат (коли один автор на-

вмисно використовує роботу іншого без попередньо-
го на те дозволу і без будь-якої згадки автора оригіна-
лу). Плагіат може приймати різні форми – від дослів-
ного копіювання до перефразування чиєїсь роботи. 

Масштаб плагіату може відрізнятися залежно 
від того: який обсяг чужої роботи було запозичено –  
кілька рядків, параграфів, сторінок, уся стаття [9]. 
Під час проведення роботи над дослідженням на-
гально необхідним постає вказівка джерел інформа-
ції (включно з роботами ваших наставників і вашими 
власними), що є дуже важливою частиною наукового 
процесу. При цьому посилання на результати робіт, 
на підставі яких формуються висновки своїх дослі-
джень, є актуальним.

Четвертим принципом є уникнення одночасно-
го подання статті в різні видання. Автори повинні 
переконатися, що їхня робота оригінальна, ніколи 
раніше не опубліковане дослідження, оскільки на-
вмисна й одночасна подача роботи або багаторазова 
публікація є порушенням видавничої етики. Під од-
ночасною подачею розуміється подача однієї роботи 
в різні журнали, внаслідок чого ця робота може бути 
опублікована в кількох виданнях. Під багаторазовою 
публікацією розуміється ситуація, коли дві або біль-
ше робіт, які не мають перехресних посилань, мають 
одну і ту ж гіпотезу, дані, обговорювані питання або 
висновки. Багаторазова публікація може бути різною: 
повне дублювання, часткове суттєве дублювання або 
навіть дублювання з перефразуванням.

Одночасна публікація оригінальних наукових 
досліджень у кількох журналах вважається неетич-
ною, оскільки це може призвести до ненавмисного 
подвійного трактування або до неналежного зважу-
вання результатів однієї й тієї ж самої роботи, що 
спотворює наявні наукові дані. 

Переклад статей допускається лише за умови 
отримання попередньої згоди першого видавництва, 
а також за умови вказівки повної інформації про ори-
гінальне джерело під час публікації. Основне правило 
свідчить: статті, представлені для публікації, мають 
бути оригінальними та не представленими раніше в ін-
ших журналах. При подачі автори повинні розкривати 
інформацію про аналогічні статті (навіть у разі публі-
кації іншою мовою), схожі опубліковані статті, а також 
їх переклади. Незважаючи на те, що правила щодо по-
вторної публікації можуть змінюватися залежно від її 
подання, всі видавництва мають певні вимоги до про-
цесу подання статей. У даному разі необхідно ознайо-
митися з цими вимогами, щоб уникнути порушень.

Також важливим принципом є сумлінне про-
ведення досліджень. У публікаційній етиці під 
недобросовісним проведенням досліджень 

розуміється публікація даних або висновків, які не 
були отримані в результаті проведення експеримен-
тів або спостережень, а вигадані чи отримані внаслі-
док маніпуляцій. Види недобросовісних досліджень 
зображено на рис. 2.

Види недобросовісних досліджень

Фабрикація  Фальсифікація  

Рис. 2. Види недобросовісних досліджень
Джерело: авторська розробка.

Фабрикація – дані, використані під час прове-
дення дослідження, і результати, які були вигадані.

Фальсифікація – маніпулювання дослідниць-
кими матеріалами, зображеннями, даними, засобами 
досягнення чи процесами. Фальсифікація включає 
зміну або виключення даних чи результатів, що спо-
творює об’єктивність дослідження. Дослідники мо-
жуть фальсифікувати дані для досягнення бажаного 
результату дослідження.

Фабрикація та фальсифікація є серйозними по-
рушеннями етики, тому що ці методи призводять до 
поширення в науковій спільноті результатів, які не 
відповідають дійсності. Деякі випадки недобросовіс-
ного проведення дослідження можуть бути виявлені 
без особливих зусиль. Також можна визначити факти 
маніпуляцій із зображеннями, але при цьому не за-
бороняється застосування методів цифрового поліп-
шення зображень. Однак «поліпшена» копія має бути 
аналогічною оригінальному зображенню та має де-
монструвати аналогічні результати. Якщо зображен-
ня зазнало значної обробки, то необхідно вказати тип 
перетворення в умовних позначеннях (легенді) або в 
розділі «Матеріали та методи».

Шостим принципом є недопущення публікації 
фрагментованих результатів, коли одна повно-
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цінна стаття розбивається на кілька різних. На від-
міну від повторної подачі рукопису, що передбачає 
публікацію тих самих результатів досліджень у двох 
або більше статтях, фрагментування досліджень – це 
поділ великого дослідження на дві або більше статей. 
Якщо «фрагменти» одного дослідження засновані на 
одній і тій самій гіпотезі, вибірці та методах, вони не 
можуть бути опубліковані окремо. Крім того, кожен 
«фрагмент» не може бути опубліковано більше одно-
го разу [10]. 

Публікація фрагментованих результатів може 
призвести до спотворення інформації, оскільки чита-
чі можуть вважати, що дані, представлені в кожному 
із фрагментів, отримані з різних досліджуваних зраз-
ків. Це призводить до спотворення «наукової бази 
знань», а також до дублювання даних, що, своєю чер-
гою, забирає час читачів, редакторів і рецензентів, які 
оцінюють кожен фрагмент окремо. Крім того, це не-
виправдано підвищує показники цитування автора. 
Більшість журналів вимагають від авторів, які знають 
чи припускають, що цей рукопис є частиною більшо-
го дослідження, розкрити цю інформацію, а також 
додати статті (опубліковані або не опубліковані), які 
можуть бути частиною аналізованого рукопису.

Щодо того, як недотримання наукової етики 
виражається в реальному житті, можна на-
вести приклад, коли неналежне проведен-

ня досліджень зруйнувало життя людей. Так, відомий 
випадок Паоло Маккіаріні, хірурга, який прославив-
ся передбачуваним медичним проривом, що обіцяв 
революцію у трансплантації органів. Італійський 
вчений використовував синтетичні каркаси, засіяні 
стовбуровими клітинами пацієнтів для створення 
трансплантатів трахеї. Проте виявилося, що його екс-
перименти на людях не мали під собою жодних до-
клінічних обґрунтованих досліджень. Померли при-
наймні семеро з дев’яти пацієнтів, які отримали ліку-
вання. Декілька досліджень показали, що Маккіаріні 
маніпулював деякими даними у своїх наукових публі-
каціях і звітах, опускаючи або навіть фальсифікуючи 
результати, щоб його лікування виглядало успіш-
нішим [11]. Також у них було висловлено серйозну 
критику при прийнятті рішень щодо всіх операцій. 
Тим часом скандал призвів до звільнення Маккіарі-
ні та відставки кількох посадових осіб Каролінського 
інституту в Стокгольмі (Швеція). Різні роботи в спі-
вавторстві з італійським хірургом також спричинили 
прояв занепокоєння.

Загалом аналіз недотримання етичних норм 
надзвичайно ускладнений, а в деяких випадках дуже 
важко провести чітку межу між провиною та непоро-
зумінням. Хоча дослідники визнають етичні норми,  
у різних інститутах вони інтерпретуються та застосо-
вуються по-різному. Дослідники зазвичай зобов’язані 
забезпечувати відповідність етичним вимогам під 
час наукових досліджень. Ці вимоги мають на увазі 

належний дизайн і проведення досліджень, які вклю-
чають експерименти на людях або тваринах, недопу-
щення наукового проступку (наприклад, фальсифіка-
ції даних або плагіату), дотримання правил охорони 
навколишнього середовища та безпеки, дотримання 
норм авторського права, інтелектуальної власності 
та дотримання угоди про конфіденційність [12]. 

Також не менш важливим фактором є уперед-
жене ставлення самих дослідників, а саме, стерео-
типність. Стереотипи загалом мають і позитивне зна-
чення, якщо вони стають, наприклад, нормативною 
моделлю для діагностики реального стану об’єкта до-
слідження. Якщо дійсність збігається зі стереотипом, 
то відносно плідними можуть бути і відповідні до-
слідницькі дії. Проте занадто жорстка орієнтація до-
слідника на прийняту норму призводить до того, що 
його діяльність спрямована на «підганяння» до сте-
реотипів. Причому до ухвалення такої позиції його 
часто провокують численні умови: терміни проведен-
ня дослідження, нестача відповідного дослідницько-
го апарату, потреба швидкого захисту тощо. Однак 
ці причини не виправдовують некомпетентну робо-
ту та не забезпечують визнання дослідника в нау - 
ковому співтоваристві.

ВИСНОВКИ
На жаль, нині порушення етичних норм і прин-

ципів в Україні не рідкість. Особливо болюче питан-
ня – порушення авторських прав, через що чимало 
талановитих дослідників просто бояться відкрито 
публікувати свої здобутки, адже відчувають себе не-
захищеними перед шахраями. Це гальмує науково-
технічний прогрес, що негативно відбивається на 
рейтингу нашої країни у списку за рівнем науково-до-
слідницької діяльності. Отже, щоб заздалегідь захис-
тити свої права, необхідно зареєструвати авторське 
право на дослідження відповідно до встановленої 
державної процедури.    
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