МОГИЛЯНСЬКИЙ ПРОТОКОЛ (ПРОЕКТ):
рекомендації щодо вдосконалення редакційних політик українських
наукових видань відповідно до міжнародних стандартів
Враховуючи той факт, що сьогодні видання вітчизняної наукової періодики часто
супроводжується порушеннями етичних та наукових норм, група українських видавців,
науковців та бібліотекарів, вирішили допомогти, шляхом надання рекомендацій,
редакторам наукових видань у використанні чітких та зрозумілих способів поширення
результатів наукових досліджень.
Для зручності використання дані рекомендації розділено на 3 умовні розділи, що
охоплюють усі основні етапи редакційно-видавничого процесу.
1. Власник (засновник) журналу та працівники редакції відповідають за свій журнал
як за надійне джерело якісної наукової інформації з визначеної проблематики.
1.1 Рукописи оригінальних досліджень та оглядів наукових досліджень мають проходити
процедуру рецензування;
1.2 При прийнятті рішення щодо публікації матеріалів редактори не повинні керуватися
комерційними міркуваннями;
1.3 У випадку повторної публікації редактори неодмінно повинні сповістити читачів про
перевидання статті;
1.4 Наукова складова журналу (оригінальні дослідження та огляди наукових досліджень)
має складати не менше 80% від загальної річної кількості опублікованих матеріалів;
1.5 Редакції наукових видань повинні виявляти, запобігати та боротися з плагіатом;
1.6 Редактори міжнародних наукових видань повинні слідкувати за географічним
розподілом авторів, членів редколегії та рецензентів видання;
1.7 Кожне наукове видання повинно мати чітко встановлену і оголошену політику щодо
авторських прав.
2. Редактори повинні розробити, запровадити та дотримуватись єдиних правил
представлення видання в інформаційному просторі
2.1 Науковий журнал повинен мати єдину назву, визначену абревіатуру, офіційну назву і
абревіатуру англійською мовою, які закріплено через ISSN, сталу періодичність та об’єм,
надійні\постійні джерела фінансування;
2.2 Кожна стаття обов’язково повинна супроводжуватись резюме англійською мовою, з
назвою, авторами, місцями виконання роботи, ключовими словами. Об’єм резюме не
повинен перевищувати 2500 знаків. Для експериментальних статей варто обрати
структуроване резюме, що містить розділи: мета, методи, результати, висновки;

2.3. Corresponding author відповідальний за узгодження з співавторами і правильне
надання інформації про авторів. Редакція для підтвердження коректності наданої
інформації може вимагати надання ORCID кожного зі співавторів;
2.4 Редакція повинна дбати про електронне представлення видання через створення та
підтримку сайту;
2.5. Редакціям варто використовувати digital object identifier (DOI);
2.6 Редакціям при оформлені списків джерел слід надавати перевагу міжнародним
стандартам бібліографічного опису, що використовуються у конкретній науковій галузі;
2.7 Автори (передовсім) та редколегії відповідальні за коректне та достовірне зазначення
джерел у списку літератури.
3. Редакціям видань пропонується підтримати ініціативу Відкритого доступу до
інформації
3.1 Редакціям наукових видань рекомендуємо підтримати ініціативу відкритого Інтернетдоступу до результатів наукових досліджень, особливо до тих, які проводяться за рахунок
коштів Державного бюджету України;
3.2 Редакціям наукових видань рекомендується підтримати практику легального
поширення електронного контенту за допомогою ліцензій Creative Commons, що
пропонують гнучкий та справедливий підхід до використання об’єктів авторського права у
цифровому середовищі.
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