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стабільної системи на вищому рівні організації і порядку. Безлад і хаос в 

результаті самоорганізації повертаються до впорядкованої структури [3]. 

За множинністю різновекторних та зовні не пов’язаних між собою 

характеристик суспільства, що стримують важливі перетворення в освітньому 

середовищі чи утворюють потенціал для розвитку, вбачається наближення саме 

до точки біфуркації, екзистенційного перехрестя, що визначить напрямок руху 

в значно ширшому контексті розвитку української державності. Апріорно 

можливість самоорганізації системи визначається позицією усіх членів 

соціальної структури. В темпорально-просторовій реальності імпліцитно така 

критична точка перебуває в кожному із нас, вимагаючи визначення своїх 

координат: я дієвець чи спостерігач.  
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засновників, проводилися відкриті консультації з різних питань, що стосуються 

безпосередньої роботи редакцій. 

На сьогоднішній день більшість комітетів, товариств та асоціацій з 

видавничої етики стали міжнародними, членами організацій стають все більше 

представників різних країн, проте українські наукові редактори та видавництва 

поки що в них не входять. 

Європейська асоціація наукових редакторів (The European Association of 

Science Editors (EASE), Великобританія) – це некомерційна організація для тих, 

хто цікавиться науковими комунікаціями та редагуванням наукових текстів. 

EASE була створена у травні 1982 р. у місті По (Франція), однак зараз вона 

базується у Великобританії. У EASE входить близько 550 учасників, які 

проживають більш ніж в 50 країнах не тільки Європи, але й світу [5]. Асоціація 

публікує матеріали, які можуть бути корисні в професійній діяльності:  

1. Щоквартальний журнал, в якому публікуються статті, пов'язані з 

наукою nf практикою редагування, книжкові і веб-огляди, світові новини. 

2. Блог для можливості вибирати напрямки у науковому редагуванні. 

3. Брошура, що охоплює рецензування, редакторську роботу, 

взаємодію із засобами масової інформації. 

4. Заяви про порушення використання імпакт-фактору. 

5. Правила для авторів і перекладачів наукових статей, доступні на 

багатьох мовах, у тому числі, російською [4].  

Товариство Макса Планка (Max Planck Society for the Advancement of 

Science, Німеччина) – найбільш успішна організація з усіх перерахованих у 

даній публікації. З моменту створення товариства в 1984 р. не менше 17 

лауреатів Нобелівської премії вийшли з лав його вчених, поставивши його в 

один ряд з кращими науково-дослідними закладами по всьому світу. Більш ніж 

13000 публікацій щороку у відомих міжнародних наукових журналах є доказом 

видатних робіт дослідників – багато з цих статей є одними з найбільш 

цитованих публікацій у відповідній галузі наукових знань. Товариство Макса 

Планка працює як всесвітня мережа на основі міжнародних кооперацій та 

проектів. Міжнародне співробітництво сприяє науковій ефективності та 

продуктивності, тому в багатьох областях досліджень досягаються високі 

результати [3]. 

Асоціація редакторів Канади (Editors’ Association of Canada (EAC), 

Канада) була створена у 1994 р. та вважає професійне редагування наукового 

тексту ключем до виробництва ефективних комунікацій. Асоціація налічує 

понад 1600 учасників, штатних працівників та фрілансерів, які працюють з 

приватними особами та організаціями у технічній, державній, некомерційній та 

видавничій галузях. EAC організовує професійні семінари, просуває та 

підтримує високі стандарти редагування і видання у Канаді, випускає 

рекомендації, що допомагають редакторам захистити фінансову незалежність 

та належні умови праці, допомогти штатним редакторам та фрілансерам 

працювати у мережі, а так само співпрацює з іншими видавничими асоціаціями 

у галузях знань, що становлять взаємний інтерес [2]. 
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Національна Дослідницька Рада з питань етики дослідження людини (The 

National Council on Ethics in Human Research, Канада) була створена у 1995 р. і 

з того часу, як був прийнятий Кодекс етичних принципів Tri-Council, 

забезпечує можливість оцінки тих установ, які хотіли перевірити, наскільки 

вони відповідають етичним принципам Tri-Council [6]. 

Світова асоціація медичних редакторів (The World Association of Medical 

Editors (WAME), США) – це некомерційна асоціація редакторів рецензованих 

наукових медичних журналів з країн всього світу, заснована у 1995 р. У 2018 р. 

ця Асоціація налічувала більш ніж півтори тисячі учасників, 965 журналів з 92 

країн. Редакційна політика WAME включає відносини між головним 

редактором журналу і засновниками (раніше носила назву редакційної 

незалежності) [7]. 

Комітет з етики наукових публікацій (Committee on Publication Ethics 

(COPE), Великобританія) – це некомерційна організація, місія якої полягає у 

пошуку кращих рішень для дотримання етики наукових публікацій. Комітет 

був заснований у 1997 році невеликою групою редакторів медичних наукових 

журналів у Великобританії. Зараз в нього входить понад 600 членів з безлічі 

наукових областей по всьому світу. Членство відкрите для редакторів наукових 

журналів і всіх, хто цікавиться видавничою етикою. Перші принципи були 

розроблені після обговорення на зустрічі COPE в квітні 1999 р. та опубліковані 

у «Принципах видавничої практики». На основі цієї праці у 2004 р. побачило 

світ перше видання «Кодексу поведінки для редакторів» [1]. 

На завершення хотілося би відзначити, що в 2019 році в Україні була 

також створена Асоціація українських редакторів, завданнями якої є виявлення 

та поширення норм етики наукових публікацій для українських журналів. Це 

важливий крок на шляху України до підвищення якості наукових журналів та 

інтеграції в світовий інформаційний простір. 
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