СІНГАПУРСЬКА ЗАЯВА ПРО СУМЛІННІСТЬ У ДОСЛІДЖЕННЯХ
Преамбула. Цінність і користь досліджень цілком залежать від того,
наскільки сумлінно вони виконуються. І хоча відмінності в організації та
проведенні досліджень, які визначаються національним і дисциплінарним
контекстом, цілком можливі і зустрічаються на практиці, деякі принципи і
професійні зобов'язання, мають фундаментальне значення для сумлінності
в дослідженнях, де б вони не проводилися.
ПРИНЦИПИ
Чесність у всьому, що пов'язано з дослідженням
Відкритість ходу і результатів дослідження для зовнішнього контролю
Дотримання норм професійної етики та шанобливе ставлення до колег
Кваліфіковане проведення дослідження в інтересах всіх тих, кого воно може
зачіпати
ОБОВ’ЯЗКИ
1. Сумлінність: Дослідники несуть відповідальність за достовірність
інформації, своїх досліджень.
2. Суворе дотримання нормативних документів: Дослідники зобов'язані бути
в курсі нормативних документів і стандартів, що регулюють проведення
досліджень, і строго дотримуватися їх.
3. Методи дослідження: Дослідники зобов'язані використовувати належні
методи, грунтуватися в своїх висновках на критичному аналізі отриманих даних
та забезпечувати повноту і об'єктивність у викладі і інтерпретації результатів
проведених досліджень.
4. Документування дослідження: Дослідники зобов'язані вести чітку і точну
документацію всього ходу дослідження таким чином, щоб забезпечити
можливість верифікації і відтворення їх роботи іншими дослідниками.
5. Отримані результати: Дослідники зобов'язані відкрито і оперативно
інформувати колег про отримані дані і результати відразу після того, як вони
зможуть встановити свій пріоритет і обгрунтувати права власності.
6. Авторство: Дослідники зобов'язані відповідально ставитися до своєї участі у
всіх публікаціях, заявках на отримання фінансування, звітах і інших матеріалах,
в яких відображені їх дослідження. У списки авторів повинні бути включені всі
ті і тільки ті, хто відповідає прийнятим критеріям авторства.
7. Вираз подяки: Дослідники в публікаціях зобов'язані вказувати імена та ролі
всіх тих, хто надав важливе сприяння в проведенні досліджень, але не
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відповідає прийнятим критеріям авторства, включаючи тих, хто готував текст,
спонсорів, джерела фінансування тощо.
8. Експертна оцінка роботи колег: Дослідники зобов'язані подавати чесні,
оперативні і ретельно обґрунтовані оцінки роботи колег, дотримуючись при
цьому конфіденційність.
9. Конфлікт інтересів: У своїх дослідницьких заявках, публікаціях і виступах
перед громадськістю, а також при проведенні будь-яких експертиз дослідники
зобов'язані повідомляти про наявні конфлікти інтересів фінансового або іншого
характеру, здатних вплинути на достовірність їх результатів і оцінок.
10. Виступи перед громадськістю: Виступаючи в публічних дискусіях про
застосування і значимості дослідницьких результатів, дослідники в своїх
професійних судженнях не повинні переступати межі сфери їх визнаної
професійної компетентності і зобов'язані чітко відокремлювати свої професійні
судження від приватних думок.
11. Повідомлення про безвідповідальність при проведенні досліджень:
Дослідники зобов'язані повідомляти відповідним уповноваженим органам про
всі передбачувані випадки неприйнятної поведінки дослідників, включаючи
фабрикацію і фальсифікацію даних, плагіат, і про безвідповідальні дії, що
підривають достовірність досліджень, таких, як халатність, необгрунтовано
складений список авторів, приховування суперечать даних або використання
вводять в оману аналітичних методів.
12. Реагування на безвідповідальне проведення досліджень: Наукові установи,
журнали, професійні асоціації та інші установи, пов'язані з проведенням
досліджень, зобов'язані розробити спеціальні процедури для реагування на
звинувачення в неприйнятну поведінку і інших безвідповідальних діях, а також
для захисту тих, хто сумлінно і з кращих спонукань повідомляє про подібні дії.
Якщо факти неприйнятного або безвідповідальної поведінки підтверджуються,
повинні оперативно вживати належних заходів, включаючи внесення необхідних
змін в документацію дослідження.
13. Умови проведення досліджень: Дослідницькі установи зобов'язані
формувати і підтримувати умови, що сприяють сумлінному проведення
досліджень, за допомогою освіти, чіткої політики і обґрунтованих стандартів
професійного просування, сприяючи створенню сприятливої обстановки для
сумлінного проведення досліджень.
14. Міркування общесоциального характеру: Дослідники та дослідні установи
повинні усвідомлювати своє моральне зобов'язання, що складається в
необхідності зіставляти можливу користь для суспільства з невід'ємно
притаманними їх роботі ризиками.
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Сінгапурську заяву про добросовісність в дослідженнях було розроблено в ході
2-ий Всесвітній конференції з сумлінності в дослідженнях, що проводилася в
Сінгапурі з 21 по 24 липня 2010 р, в якості глобального керівництва для
відповідального проведення досліджень. Воно не є розпорядчим документом і
не є офіційною позицією країн і організацій, які фінансували Конференцію і
(або) брали участь в ній. Щодо офіційних позицій, правил і норм, що
стосуються сумлінності в дослідженнях, слід звертатися до відповідних
національних органів і організації. Текст Заяви доступний за адресою:
www.singaporestatement.org.
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