
Етичні зобов’язання Авторів 

1. Основний обов’язок Автора полягає в тому, щоб надати точний опис 
проведеного дослідження, а також об’єктивно представити його наукову 
новизну й практичну значущість. 

2. Автори статей несуть всю відповідальність за зміст статей. 
3. Кожний Автор, готуючи статтю, має дотримуватися редакційних вимог 

щодо її оформлення. 
4. Результати дослідження, висвітлені у статті, мають бути достовірними і 

підтвердженими, щоб фахівці в цій галузі змогли відтворити цей 
експеримент.  

5. Автор має обов’язково цитувати ті публікації, якими здійснено 
визначальний вплив на суть його наукової проблеми, а також ті з них, які 
можуть забезпечити оперативне ознайомлення Читача з попередніми 
роботами вчених, важливими для розуміння цього дослідження. За 
винятком оглядових статей, Автор має мінімізувати цитування робіт, які не 
мають безпосереднього відношення до змісту статті. Автор зобов’язаний 
провести науково-літературний пошук, щоб знайти й процитувати 
оригінальні публікації, в яких описуються дослідження, тісно пов’язані з 
його статтею. Він також має належним чином посилатися на джерела 
принципово важливих матеріалів, використаних у цій роботі (якщо ці 
матеріали не були отримані самим Автором), на рукописи кожного 
вченого, згаданого в тексті статті. 

6. У рукописі чітко зазначаються будь-які небезпечні прояви та ризики, що 
пов’язані з проведеними Автором дослідженнями. 

7. Автору слід уникати фрагментації повідомлень про дослідження. Вчений, 
який виконує багатовекторні дослідження системи або групи споріднених 
систем, має структурувати публікацію так, щоб кожний фрагмент опису 
наукової роботи забезпечував цілком закінчений звіт про кожен аспект 
загального аналізу наукової проблеми. 

8. При поданні рукопису до публікації Автор має інформувати Редакцію про 
існуючу спорідненість цих матеріалів з його статтями, представленими до 
друку іншими видавництвами або прийнятими ними. Копії цих рукописів 
представляються Редакції із зазначенням зв’язків з рукописом, поданим до 
опублікування в іншому журналі. 

9. Автор не має права подавати рукописи, що описують одні й ті ж 
результати, більш ніж в один журнал у вигляді первинної публікації, якщо 
тільки це не повторне подання відхиленого Збірником або відкликаного 
Автором рукопису. Можна представляти рукопис нової статті, що 
розширює раніше опублікований короткий попередній опис того ж самого 
дослідження. Проте, при поданні такого рукопису необхідно сповістити 



Редакцію про існування попередньої статті, яка обов’язково має бути 
процитована Автором у цьому новому рукописі. 

10. Автор має чітко назвати джерела всієї процитованої або поданої в статті 
інформації за винятком загальновідомих фактів. Інформація, отримана ним 
в приватному порядку (в процесі бесіди, при листуванні або під час 
обговорення з третіми сторонами) від іншого дослідника, не може бути 
використана або представлена в роботі цього Автора без дозволу науковця, 
від якого ця інформація стала йому відома. Інформація, отримана при 
наданні конфіденційних послуг (при рецензуванні рукописів або проектів, 
представлених для отримання грантів), так само використовується тільки з 
дозволу Автора. 

11. Персональна критика науковців не може вважатися доречною за жодних 
обставин. Проте в опублікованих статтях у відповідних ситуаціях може 
міститися критика матеріалів експериментального чи теоретичного 
дослідження. 

12. Співавтори статті розділяють відповідальність за отримані представлені в 
рукописі результати. В якості Автора або Співавтора не можна називати 
фіктивні імена або псевдоніми. Автор, який подає рукопис до публікації, 
несе відповідальність за те, щоб до списку співавторів були включені ті 
особи, які дійсно брали участь у підготовці статті. У статті, написаної 
кількома Авторами, той з Авторів, хто подає до редакції контактні 
відомості, документи та здійснює листування з редакторами, бере на себе 
відповідальність за згоду інших авторів статті на її публікацію в Збірнику. 

13. Автори обов’язково мають повідомити Редакцію Збірника про будь-який 
потенційний конфлікт інтересів, на зразок корпоративних, консалтингових 
або фінансових інтересів якої-небудь компанії тощо, на які могла б 
вплинути публікація результатів, що містяться в цьому рукописі. Автори 
також мають гарантувати відсутність контрактних стосунків або прав 
власності, які могли б вплинути на публікацію інформації, що 
представлена в рукописі. 
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