Етичні зобов’язання Редакторів
1. Редактор забезпечує проходження усіх поданих для публікації матеріалів
ретельного відбору і незалежного рецензування. Редколегія Збірника залишає
за собою право у коректний, визначений його політикою, спосіб відхилити
статтю або повернути її на доопрацювання.
2. Редактор без упередження розглядає всі рукописи, представлені до публікації,
оцінюючи кожний належним чином, незважаючи на расову, конфесійну,
національну й політичну приналежність, а також соціальний статус або місце
роботи Автора (-ів).
3. Редактор має щонайшвидше розглядати рукописи, що надійшли в редакцію.
4. Уся відповідальність за організацію прийняття статті, присвоєння їй
унікального коду, призначення Рецензента, забезпечення віртуального
спілкування між Рецензентом і Автором статті, повідомлення автора про
опублікування або відхилення рукопису лежить виключно на редакції.
Відповідальний і неупереджений підхід до виконання цих обов’язків
передбачає, що Редакція бере до уваги рекомендацію Рецензента – фахівця
відповідної наукової галузі – відносно якості й достовірності рукопису,
поданого до публікації. Проте статті можуть бути відхилені без рецензування,
якщо Головний Редактор установлює, що вони не відповідають профілю
Збірника.
5. Головний Редактор, Члени редакції не надають іншим особам ніякої
інформації, пов’язаної із змістом рукопису, що знаходиться на розгляді, окрім
осіб, які беруть участь у професійній оцінці статті. Після остаточного
позитивного рішення Редакції (з урахуванням позитивного рішення
Рецензента) стаття публікується у Збірнику та розміщується на його вебсторінці мовою оригіналу, а також передається на відповідні електронні
ресурси бібліотеки імені В.І. Вернадського та розміщується на веб-сайтах
міжнародних науково-метричних баз Web of Science Core Collection та ін.
6. Допускається (за умови обов’язкового посилання на першоджерело)
поширення (за згодою автора) по електронних мережах статей із Збірника.
Забороняється видання і/або поширення матеріалів Збірника третіми особами
або організаціями на паперових носіях.
7. Відповідно до вимог Комітету з етики в публікаціях – Committee Publication
Ethics (COPE), в частині дотримання авторського права на електронні
інформаційні ресурси, матеріали сайту електронного Збірника не можуть бути
відтворені повністю або частково в будь-якій формі (електронною чи
друкарською) без попередньої письмової згоди Авторів і редакції Збірника.

При використанні опублікованих у Збірнику матеріалів у контекстах інших
документів потрібне посилання на вищеозначене першоджерело.
8. Редактор шанує інтелектуальну незалежність та інтелектуальну власність
Авторів.
9. Відповідальність і права Головного Редактора Збірника відносно до будьякого поданого рукопису, автором якого є, власне, сам Головний Редактор,
делегуються будь-якій іншій кваліфікованій особі.
10. Якщо в Редакцію представлено переконливі свідчення відносно того, що
основний зміст або висновки роботи, опублікованої в Збірнику, є
помилковими, Редакція сприяє опублікуванню відповідної інформації,
вказуючи на цю помилку і, при можливості, виправляє її.
11. Редакція Збірника не несе ніякої відповідальності перед Авторами і/або
третіми особами й організаціями за можливий збиток, викликаний
публікацією статті. Редакція має право вилучити вже підготовлену до
опублікування статтю, якщо з’ясується, що в процесі її написання було
порушено чиїсь права або ж загальноприйняті норми наукової етики. Про факт
вилучення статті Редакція повідомляє Автора, який надав статтю, а також
особу, що рекомендує, та організацію, де робота виконувалася.
12. Редакція несе відповідальність за прийняття договорів про передачу
ексклюзивних матеріалів, що обмежують сферу використання таких
матеріалів, з метою захисту законних інтересів Авторів.

