
 

 
 
 

Заява видавництва «De Gruyter» щодо публікаційної етики 
 

Для всіх сторін, залучених до видавництва (авторів, редакторів журналу, рецензентів та видавців), необхідно 
затвердити стандарти очікуваної етичної поведінки. Етичні положення нашого журналу ґрунтуються на Рекомендаціях 
щодо найкращої практики, розроблених Комітетом з питань етики наукових публікацій для редакторів журналів. 

 

 
Обов'язки головних редакторів 

 
Чесна гра 
Надіслані рукописи оцінюються на основі їхнього 
інтелектуального змісту без урахування раси, статі, 
сексуальної орієнтації, релігійних переконань, 
етнічного походження, громадянства чи політичної 
філософії авторів. 

 
Конфіденційність 
Головний редактор та будь-які співробітники редакції не 
повинні розкривати інформацію про надіслані рукописи 
будь-яким особам, крім відповідних авторів, 
рецензентів, потенційних рецензентів, інших 
редакційних радників і видавців (залежно від ситуації). 

 
Розкриття інформації та конфлікти інтересів 
Редактор не може використовувати неопубліковані 
матеріали, що містяться в надісланому рукописі, для 
проведення власних досліджень без прямої письмової 
згоди автора(-ів). 

 
Рішення щодо публікації 
Головний редактор журналу несе відповідальність за 
прийняття рішень щодо публікації поданих на розгляд 
статей. Головний редактор керується політикою 
редакційної колегії та дотримується вимог чинного 
законодавства про наклеп, порушення авторських прав і 
плагіат. Головний редактор може радитися з іншими 
редакторами або рецензентами при прийнятті рішень 
щодо цих питань. 

 

Обов’язки рецензентів 
 

Участь у прийнятті редакційних рішень 
Рецензенти надають допомогу головному редактору у 
прийнятті редакційних рішень та можуть допомогти 
автору вдосконалити рукопис у рамках редакційної 
взаємодії. 

 
Своєчасність 
Будь-який запрошений рецензент, який вважає себе 
недостатньо кваліфікованим для рецензування наукової 
роботи, викладеної в рукописі, або знає, що не може 
своєчасно підготувати рецензію, повинен негайно 
повідомити про це головного редактора для залучення 
інших рецензентів. 

Конфіденційність 
Будь-які рукописи, передані на рецензування, 
повинні розглядатися як конфіденційні документи. Їх 
не можна показувати або обговорювати з іншими 
особами без дозволу головного редактора. 

 
Стандарти об’єктивності 
Рецензії повинні бути об’єктивними. Не допускається 
особиста критика автора. Рецензенти повинні 
висловлювати свої думки чітко та аргументовано. 

 
Визнання джерел 
Рецензенти повинні виявляти відповідні опубліковані 
роботи, на які автори не зробили посилань. Будь-яка 
заява про те, що будь-які дані, висновок або аргумент 
уже були оприлюднені, повинна супроводжуватися 
відповідним посиланням. Рецензент також повинен 
звертати увагу редактора на будь-які випадки суттєвої 
схожості або збігу рукопису, що розглядається, з будь-
якою іншою відомою йому вже опублікованою працею. 

 
Розкриття інформації та конфлікт інтересів 
Конфіденційна інформація або ідеї, отримані у процесі 
рецензування, повинні зберігатися в таємниці та не 
повинні використовуватися для одержання особистої 
вигоди. Рецензенти не повинні розглядати можливість 
участі в рецензуванні за наявності конфлікту інтересів, 
що виникає через конкуренцію, співробітництво або інші 
відносини чи зв’язки з будь-ким з авторів, компаній або 
закладів, що мають стосунок до статті. 

 

Обов’язки авторів 
 

Стандарти повідомлення  
Автори, які повідомляють про результати оригінального 
дослідження, повинні представити точний виклад 
виконаної роботи, а також об’єктивний аналіз її 
значущості. Основні дані повинні бути точно відображені 
в рукописі. Документ повинен містити достатню кількість 
деталей і посилань, для того щоб інші могли знайти 
роботу. Шахрайські або завідомо неточні заяви 
становлять неетичну поведінку та є неприйнятними. 

 
Оригінальність і плагіат 
Автори повинні забезпечити оригінальність написаних 
ними праць. Праці та/або слова інших осіб, використані 
авторами, повинні бути належним чином процитовані 
або зазначені у відповідних посиланнях. 



 

 
 

Багаторазова, дублююча або одночасна публікація 
Автор не повинен публікувати рукописи, що описують, 
по суті, одне й те саме дослідження в більш ніж 
одному журналі чи первинній публікації. Паралельне 
подання одного й того ж рукопису до більш ніж 
одного журналу становить неетичну поведінку в галузі 
видавництва та є неприйнятним. 

 
Визнання джерел 
Завжди має бути належне визнання роботи інших. 
Автори також повинні цитувати публікації, які 
вплинули на характер роботи, що публікується. 

 
Авторство рукопису 
Авторство повинно обмежуватися лише тими особами, 
які дійсно зробили вагомий внесок у створення 
концепції, планування, виконання або інтерпретацію 
відповідного дослідження. Усі особи, які зробили 
вагомий внесок, повинні бути вказані як співавтори. 
Якщо певна особа брала участь у будь-якій істотній 
частині дослідницького проєкту, її необхідно вказати в 
розділі «Подяка». Відповідний автор повинен 
переконатись, що у списку авторів рукопису зазначено 
всіх належних співавторів (згідно з наведеним вище 
визначенням) і жодного неналежного співавтора та що 
всі співавтори побачили і схвалили остаточний варіант 
рукопису й погодились на його подання до публікації. 

 
Небезпеки та піддослідні люди або тварини 
Якщо робота передбачає використання хімічних 
речовин, процедур або обладнання, яким притаманні 
незвичайні небезпеки, автори повинні чітко вказати їх у 
рукописі. Якщо робота передбачає участь піддослідних 
тварин або людей, автор повинен переконатися, що 
рукопис містить заяву про дотримання всіх процедур, 
передбачених чинним законодавством та інструкціями 
установи, а також про їх схвалення відповідним 
комітетом установи. Автори повинні включити до 
рукопису заяву про отримання інформованої згоди для 
проведення експериментів із людьми. Завжди слід 
дотримуватися прав на недоторканність приватного 
життя піддослідних людей. 

 
Розкриття інформації та конфлікти інтересів 
Усі автори повинні розкривати у своїх рукописах будь-які 
фінансові чи інші істотні конфлікти інтересів, які можуть 
розглядатися як такі, що впливають на результати чи їх 
інтерпретацію в рукописі. Необхідно розкривати 
інформацію про всі джерела фінансової підтримки 
проєкту. 

 
Суттєві помилки в опублікованих працях 
У разі виявлення автором суттєвої помилки або 
неточності у власній опублікованій роботі автор 
зобов’язаний негайно повідомити головного редактора 
чи видавця журналу та співпрацювати з ними для 
відкликання статті або для публікації відповідного 
виправлення. 

Підтвердження з боку видавця 
 

У випадках імовірної або доведеної неналежної 
наукової поведінки, шахрайської публікації або плагіату 
видавець у тісній співпраці з головним редактором 
вживає всіх необхідних заходів для прояснення ситуації 
та внесення змін до відповідної статті. Це передбачає 
негайну публікацію виправлення або, у найбільш 
складних випадках, повне відкликання відповідної 
роботи. 

 
 

Видавець і журнал не здійснюють дискримінації за 
віком, расою, релігією, віросповіданням, інвалідністю, 
сімейним станом, статусом ветерана, національним 
походженням, расою, гендером, генетичною схильністю 
або статусом носія чи сексуальною орієнтацією у процесі 
впровадження своїх видавничих програм. 


