
Механізм усунення порушень етики публікацій і недоброчесної 
практики у зв’язку з публікаціями 

1. Редакція (або читачі) мають право прийняти розумні міри, коли вони 
підозрюють або вбачають будь-які порушення етики публікації. Це 
стосується як опублікованих, так і неопублікованих статей. 

2. Редакція не має права відмовитися від розслідування встановлених 
етичних порушень. Це їх етичний обов’язок. У цих випадках вона, 
насамперед, має отримати відповідь від Авторів статей, в яких було 
помічено або зафіксовано порушення етики публікації. 

3. Редакція прикладає зусилля задля забезпечення належного 
проведення розслідування й здійснює конструктивні спроби для 
вирішення цієї проблеми. 

4. Якщо Редакція або Рецензент виявили недоброчесність у матеріалах 
статті, вони мають діяти згідно з нормами, встановленими 
Комітетом з етики публікацій, й відповідно до специфіки виявлених 
порушень. Якщо Ви виявили наступні порушення, то дійте відповідно 
до алгоритмів, що описані на посиланнях: 

• встановили повторне опублікування (дублікат публікації); 
• знайшли сфабриковані дані в представленому рукописі; 
• підозрюєте наявність нерозкритого в представленій статті конфлікту 

інтересів; 
• вбачаєте етичну проблему в представленому рукописі; 
• бажаєте отримати поради щодо виявлення проблем авторства; 
• отримали прохання Автора додати прізвище співавтора перед 

опублікуванням 
https://publicationethics.org/files/u7140/Authorship%20A.pdf; 

• отримали прохання Автора прибрати прізвище співавтора перед 
опублікуванням https://publicationethics.org/files/Authorship%20C.pdf 

• отримали запит про видалення прізвища співавтора після публікації 
https://publicationethics.org/files/Authorship%20D.pdf 

• отримали запит про введення прізвища автора після опублікування; 
• підозрюєте, що запропоноване прізвище в дійсності не відповідає 

співавторству, є своєрідним подарунком для нього. 

5. Якщо Читачі виявили недобросовісність у публікаціях, вони мають 
діяти за наступними алгоритмами в кожному з нижче представлених 
випадків за окремою блок-схемою. Якщо: 

• запідозрили плагіат в опублікованій статті; 
• підозрюєте наявність сфабрикованих даних в опублікованій статті; 
• підозрюєте наявність нерозкритого в конфлікту інтересів змісту в 

опублікованій статті; 
• вважаєте, що рецензент присвоїв авторську наукову ідею або дані; 
• бажаєте отримати поради щодо виявлення проблем авторства. 
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