
Положення 

про утвердження відкритого доступу та щодо плагіату друкованого наукового 

періодичного видання «Наукові інновації та передові технології»    

 

Редакційна колегія друкованого наукового періодичного видання «Наукові інновації та 

передові технології», підтримує політику, спрямовану на утвердження цінностей і принципів 

академічної доброчесності та дотримання принципів редакційно-видавничої етики, а також 

визнає відповідні цінності та принципи головними складовими рецензування та публікації 

наукових статей і інших матеріалів (анонсів і оглядів подій, рецензій тощо) й вживає вичерпним 

заходів щодо запобігання випадкам академічного плагіату в межах і формах, визначених 

чинним законодавством. 

 

1. Обов’язки головного редактора 

1.1 Рішення по опублікуванню статті. 

Головний редактор друкованого наукового періодичного видання «Наукові інновації та 

передові технології» відповідає за ухвалення рішення про те, які з представлених в редакцію 

видання наукові статті й інших матеріали (анонси і огляди подій, рецензії тощо) підлягають 

опублікуванню та черговість розміщення ухвалених публікацій. 

Рішення про публікацію наукової статті чи іншого матеріалу приймається на підставі 

визначення актуальності такої публікації для науки і практики, після проведення консультацій з 

редколегією та за наявності позитивної рецензії. 

Для запобігання випадкам академічного плагіату, визначеного у ст.ст. 6, 19, 32 Закону 

України «Про вищу освіту», вживає заходів, у тому числі шляхом запровадження відповідних 

новітніх технологій, щодо запобігання та виявлення академічного плагіату в наукових роботах з 

використанням програмних продуктів, спрямованих на виявлення ознак запозичень у наукових 

творах.    

1.2 Забезпечення рівності та справедливості редакційно-видавничої політики. 

Головний редактор друкованого наукового періодичного видання «Наукові інновації та 

передові технології» оцінює представлені до розгляду наукові статті та інші матеріали за їх 

змістом, творчим характером, оригінальністю та значенням для наукового забезпечення 

відповідної правотворчої та правозастосовної, зокрема управлінської, правозахисної та іншої 

профільної за спрямованості журналу практики. 

При прийнятті рішення про публікацію наукової статті чи іншого матеріалу головний 

редактор друкованого наукового періодичного видання керується змістом ст. 24 Конституції 

України і законом України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» та 

забезпечує дотримання принципу рівності та справедливості в реалізації редакційно-видавничої 

політики. При цьому, головний редактор друкованого наукового періодичного видання 

унеможливлює відбір наукових статей і інших матеріалів для їх публікації конкретних авторів 

за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, 

інвалідності, етнічного та соціального походження, громадянства, сімейного та майнового 

стану, місця проживання, мовними або іншими ознаками, які були, є та можуть бути дійсними 

або припущеними, зазнає обмеження у визнанні, реалізації або користуванні правами і 

свободами у будь-якій формі. 

При рівних вихідних даних (творчий характер, оригінальність, актуальність, новизна, 

відповідність академічній доброчесності та ін.) наукових статей і інших матеріалів головний 

редактор друкованого наукового періодичного видання приймає рішення про їх одночасну 

публікацію, а про публікацію в порядку надходження. При цьому головний реактор повинен 



забезпечити можливість доступу до публікації в електронному науковому періодичному 

виданні «Наукові інновації та передові технології» різних авторів з різними науковими 

підходами і позиціями.    

1.3 Конфіденційність. 

Головний редактор друкованого наукового періодичного видання «Наукові інновації та 

передові технології», і члени та співробітники редакційної колегії не повинні розкривати 

інформацію про представлені рукописи будь-кому іншому, за винятком автора, рецензентів, 

потенційних рецензентів, консультантів редакційної колегії, а також видавця. 

1.4 Розголошення відомостей і конфлікт інтересів. 

Відомості про автора (авторів), про зміст його (їх) статті, а також про зміст рецензії на 

статтю не можуть розголошуватися та використовуватися в будь-яких наукових роботах 

головного редактора і членів редакційної колегії до їх опублікування чи у інших цілях без 

письмового дозволу автора. 

Головний редактор друкованого наукового періодичного видання, члени редакційної колегії 

чи рецензенти мають своєчасно відмовитись від рецензування наукової статті чи іншого 

матеріалу та/або від прийняття одноособового рішення про публікацію/відхилення відповідної 

публікації. За необхідності та в разі вивлення конфлікту інтересів при реалізації редакційно-

видавничої політики можуть застосовуватися такі виключні заходи як публікація спростування 

певної позиції чи рішення редколегії.   

1.5 Вивчення скарг етичного характеру. 

Головний редактор друкованого наукового періодичного видання «Наукові інновації та 

передові технології» зобов’язаний своєчасно розглядати на заяви і скарги, які стосуються 

наукової етики публікацій та приймати по ним обгрунтовані рішення в розумні строки.  

 

2. Обов’язки рецензентів 

2.1. Участь в рішеннях редколегії. 

Рецензування допомагає головному редактору друкованого наукового періодичного 

видання при ухваленні рішення про опублікування роботи, а через зв’язок редакції з автором, 

може також допомогти автору удосконалити його роботу шляхом роз’яснення зауважень 

рецензента і визначення шляхів їх усунення. 

2.2. Самовідвід рецензента. 

За відсутності спеціальних знань і належного рівня фахової компетентності, а також за 

наявності конфлікту інтересів чи із інших науково-етичних міркувань рецензент зобов’язаний 

аргументовано здійснити самовідвід від редагування конкретної наукової статті чи матеріалу.   

2.3. Конфіденційність. 

Кожний отриманий для рецензування рукопис наукової статті чи іншого матеріалу має 

розглядатися рецензентом як документ з обмеженим доступом, який містить конфіденційну 

інформацію. Рецензент не може показувати або обговорювати такий рукопис із іншими 

особами, за винятком фахівців, уповноважених головним редактором. 

 

3. Обов’язки авторів 

3.1 Академічна доброчесність і наукова етика автора. 

Автори публікацій мають дотримуватися принципів академічної доброчесності та наукової 

етики. Автори повинні гарантувати, що ними підготовані творчі та оригінальні наукові статті та 

інші матеріали, і якщо автори використовували роботи інших авторів або їх фрагменти, інші 

об’єкти авторського права, у рукописі наукової статті чи матеріалу, поданої до друкованого 

наукового періодичного видання, мають міститися належним чином оформлені посилання. 



Подання до друкованого наукового періодичного видання рукопису наукової статті та 

іншого матеріалу, яка вже опублікована чи подана до друку до іншого видання, в тому числі й 

іншою мовою, не допускається  

3.2 Авторство публікації. 

Авторство наукової статті та матеріалу повинно обмежуватися тими особами, які внесли 

значний вклад в концепцію, планування та виконання конкретного наукового дослідження. Всі 

особи, які є авторами наукової статті чи матеріалу, повинні бути зазначені як співавтори 

відповідної публікації.  

Питання авторства та співавторства наукової статті чи іншого матеріалу, поданого до 

друкованого наукового періодичного видання «Наукові інновації та передові технології» 

тлумачаться в значенні, встановленому Цивільним кодексом України. 

3.3 Розголошення відомостей і конфлікт інтересів. 

Всі автори повинні розкривати у своїх рукописах будь-який фінансовий чи інший суттєвий 

конфлікт інтересів, який міг би бути розцінений як вплив на результат оцінки їх рукописів. Всі 

джерела фінансової підтримки проекту повинні бути розкриті. 

3.4 Помилки в опублікованих роботах. 

Якщо автор виявляє значну помилку чи неточність у своїй опублікованій в електронному 

науковому періодичному виданні «Наукові інновації та передові технології» науковій статті чи 

матеріалах, його обов’язком є терміново сповістити головного редактора видання про це і 

співпрацювати з головним редактором для того, щоб опублікувати спростування або 

виправлення публікації. Якщо головний редактор дізнається від третьої сторони про те, що 

опублікована робота містить значну помилку, обов'язком автора є термінове спростування або 

виправлення статті, або подання головному редактору докази правильності опублікованої 

роботи. 

3.5 Виявлення плагіату. 

Автор (автори) рукопису наукової статті чи матеріалу, поданого до друкованого наукового 

періодичного видання «Наукові інновації та передові технології» притримується цінностей і 

принципів академічної доброчесності та погоджується на перевірку свого рукопису 

програмними продуктами, які дозволяють виявити неправомірні запозичення в наукових 

творах. 
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