
УМОВИ ПОДАННЯ СТАТТІ 

в електронний науковий журнал «Подільський вісник: сільське 

господарство, техніка, економіка»  

(фахове видання) 

 

Автори, які подають статтю до електронного журналу повинні підтвердити 

відповідність рукопису всім встановленим вимогам, вказаним нижче. У разі 

виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція 

повертатиме авторам матеріали на доопрацювання. 
 

• Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду 

редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані 
необхідні пояснення). 

• Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF 

або WordPerfect. 

• Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними 
адресами URL. 

• Основний текст набраний 14-м розміром кеглю з полуторним міжрядковим 

інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням 

(всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені 
безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці 

документу). 

• Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним 
у Керівництві для авторів розділу "Про журнал". 

• Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні 

файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого 
рецензування. 

 

 

КЕРІВНИЦТВО ДЛЯ АВТОРІВ 

Автори рукописів повинні упевнитися в тому, що вони представили 

повністю оригінальний матеріал, а у разі використання при його підготовці 

інших робіт – оформили відповідні бібліографічні посилання. Авторами 
публікації можуть виступати лише особи, які внесли значний вклад у 

формування ідеї роботи, її розробку, виконання або інтерпретацію. 

У випадках, коли учасники дослідження внесли істотний внесок з певних питань 
дослідження, вони повинні бути вказані як особи, які внесли значний внесок у 

дане дослідження. 

Автору завжди необхідно визнавати внесок інших осіб в тій проблемі, якій 

присвячено рукопис. 
Автори повинні посилатися на публікації, які мають істотне значення для 

підготовки рукопису. 

Дані, отримані в приватному порядку, а також інформація, отримана з 
конфіденційних джерел, не використовуються без письмового дозволу їх джерел. 
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Автори, що публікують підсумки оригінальних досліджень, повинні 
надавати достовірні результати виконаної ними роботи поряд з відомостями про 

їх об'єктивне обговорення в професійному середовищі. 

У разі виявленні автором істотних помилок в публікації, 

автор повинен повідомити про це в редакційну колегію та взяти участь у 
реалізації заходів, спрямованих на їх усунення. 

При надходженні такої інформації від третіх осіб автор зобов'язаний 

вилучити роботу або виправити помилки в максимально короткі терміни. 

  
 

ОБОВ'ЯЗКИ АВТОРІВ 

• Стандарт авторства. Авторство має бути обмежене лише тими, 

дослідниками, які зробили значний внесок в одержання результатів дослідження 
(розробили концепції, наукові ідеї, інноваційні технології тощо). Автор, який 

подає в редакцію рукопис, повинен гарантувати, що ним вказано всіх 

співавторів, що вони бачили і схвалили остаточний варіант рукопису і згодні з її 

поданням до редакції для публікації. 

• Стандарт однократності (неприпустимість паралельних публікацій). 

Автор не має подавати до редакції рукопис статті, яка опублікована раніше або 

одночасно подавати рукопис статті в редакції декількох журналів. Подання 
рукопису одночасно в кілька журналів є порушенням принципів доброчесності. 

• Стандарт доступу до вихідних даних дослідження та їх зберігання. 

Автор зобов'язаний подати вихідні матеріали (дані) дослідження на вимогу 
редакції і повинен бути готовий надати публічний доступ до них. Автор повинен 

зберігати ці дані протягом певного часу після публікації. 

• Стандарт оригінальності і неприпустимість плагіату. Автор повинен 

представити в редакцію оригінальну статтю. Якщо він використовує наукові 

праці інших дослідників або в тексті статті розміщує фрагменти з інших праць 

(цитати, таблиці, малюнки тощо), то таке використання має бути належним 

чином оформлено (лапки, виноска на джерело цитування, вказівка 

оригінального джерела в бібліографічному списку до статті). Плагіат у будь-якій 

формі є неетичною і неприйнятною поведінкою автора. 

• Стандарт підтвердження джерел. Автор повинен у бібліографічному 

списку правильно вказати наукові та інші джерела, які він використовував у ході 

дослідження та які мали істотний вплив на результати дослідження.  
Джерела, на які є виноски в тексті рукопису статті, повинні бути вказані в 

обов'язковому порядку. Інформація, отримана з неофіційних (приватних) джерел 

(розмова, листування, обговорення з третіми особами тощо) не повинна 

використовуватися.  

• Стандарт виправлення помилок в опублікованих роботах. Якщо автор 

виявить суттєву помилку або неточність в опублікованій статті, то він 

зобов'язаний негайно повідомити про це редакцію і сприяти у виправленні 
помилки. Якщо редакція дізнається про помилку від третіх осіб, то автор 

зобов'язаний негайно усунути помилку або представити докази її відсутності. 

 
 

http://publicationethics.org/files/International%20standards_authors_for%20website_11_Nov_2011_0.pdf


ПОЛОЖЕННЯ ПРО АВТОРСЬКІ ПРАВА 

Автори, які публікуються у наукових фахових виданнях, погоджуються з 

наступними умовами:  

Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають 

журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії Creative 
Commons Attribution License, яка дозволяє іншим особам вільно 

розповсюджувати опубліковану роботу з обов'язковим посиланням на авторів 

оригінальної роботи та першу публікацію роботи у цьому журналі.  

Автори мають право укладати самостійні додаткові угоди щодо 
неексклюзивного розповсюдження роботи у тому вигляді, в якому вона була 

опублікована цим журналом (наприклад, розміщувати роботу в електронному 

сховищі установи або публікувати у складі монографії), за умови збереження 
посилання на першу публікацію роботи у цьому журналі.  

Політика журналу дозволяє і заохочує розміщення авторами в мережі 

Інтернет (наприклад, у сховищах установ або на особистих веб-сайтах) рукопису 

роботи, як до подання цього рукопису до редакції, так і під час його редакційного 
опрацювання, оскільки це сприяє виникненню продуктивної наукової дискусії та 

позитивно позначається на оперативності та динаміці цитування опублікованої 

роботи (див. The Effect of Open Access). 
 

  https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ 

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ 

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту 
електронного наукового журналу, будуть використовуватись виключно для 

виконання внутрішніх технічних завдань редакції щодо випуску видання; 

інформація про автора (авторів) не буде поширюватись та передаватись 

стороннім особам. 
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