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Автори відповідальні за оригінальність поданих ними рукописів, які не повинні містити плагіату і не повинні бути опубліковані раніше в інших виданнях.
Редакція журналу гарантує, що кожен рукопис розглядається неупереджено, незалежно від статі автора,
його раси, національності, віросповідання, громадянства і под.
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Усі статті проходять процедуру «сліпого» рецензування незалежними експертами, яких призначає Редколегія з числа фахівців у відповідній науковій галузі. Остаточне рішення щодо публікації чи відхилення статті
приймає головний редактор, який керується у своїх діях висновками рецензентів. Подаючи статтю, автори
можуть попросити виключити із списку можливих рецензентів не більше двох учених або двох вищих навчальних закладів. Процедура рецензування може тривати до 10 тижнів, залежно від завантаженості експертів та
тематики статті. Редакція інформує автора про зауваження експертів та рішення про прийняття матеріалу до
друку або відмову в публікації. У разі позитивного рішення Редколегії, автор вносить відповідні правки та
надсилає до редакції остаточний варіант матеріалу. Виправлений варіант рукопису підписується автором і
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