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Редакційна політика
Головна мета видання – надання широким верствам наукової громадськості можливості
обміну інформацією, в тому числі на міжнародному рівні, про результати наукових
досліджень, ознайомлення читачів з передовим світовим досвідом впровадження наукових
розробок.
Авторам публікацій надаються якісні редакційно-видавничі послуги, а також послуги
з перекладу та рецензування; дискурсивний науковий простір для продуктивного діалогу між
вченими і педагогами з різних країн; забезпечується широка дисемінація нових ідей
і дослідницьких результатів на міжнародному рівні; інформується широка наукова
громадськість про значущі міжнародні наукові заходи, видання, програми професійної
підготовки / перепідготовки та підвищення кваліфікації.
Журнал призначений для вітчизняних і зарубіжних дослідників, викладачів, молодих
вчених, які цікавляться актуальними проблемами економіки і освіти.
Журнал публікує тільки оригінальні високоякісні наукові роботи. Якщо автор (и)
використовують в своїх роботах уривки з інших статей (англійською або іншими мовами), він
(і) повинні надавати посилання на джерела або отримати дозвіл попереднього видавця або
власника авторських прав. Статті, в яких присутній плагіат, не допускаються до публікації.
Якщо після перевірки статті в ній буде виявлено наявність плагіату, автору, відповідному
інституту будуть вислані повідомлення про відмову в публікації по вищевказаній причині.
Журнал видається без додаткових обмежень – Ви не маєте права застосовувати юридичні
обмеження або технологічні заходи, створюють іншим юридичні перешкоди у виконанні чогонебудь з того, що дозволено ліцензією.
Галузь та проблематика
Висвітлення результатів наукових досліджень у галузі:
– питань, що стосуються розв’язання проблем осіб з інвалідністю, інвалідності населення,
організаційні питання профілактики інвалідності;
– теоретичних та клінічних аспектів сучасних медичних технологій діагностики
та лікування захворювань, у тому числі під час поєднаної патології;
– аспектів медико-соціальної експертизи (МСЕ) та допомоги населенню України;
– проблем медичної реабілітації інвалідів та осіб з обмеженими можливостями, а також
реформування галузі.
Напрями: медико-соціальна експертиза, інвалідність, реабілітація, діагностика, лікування.
Спеціальності ДАК: 222 Медицина, 227 Фізична терапія, ерготерапія.
Журнал індексується у Міжнародному Центрі ISSN (Le Centre international de l'ISSN, Le
Centre International d’Enregistrement des Publications en Série – CIEPS).
Політика розділів
До друку приймаються рукописи такого спрямування:
– дискусії;
– оглядові та теоретичні статті;
– експериментальні праці;
– ювілеї та дати;
– сторінки історії;
– рецензії;
–інтерв’ю.
Процес рецензування
Рецензування є невід’ємним елементом допублікаційного розгляду рукопису. Процес
рецензування має три етапи: редакційне рецензування, зовнішнє подвійне закрите
рецензування. Кожну статтю рецензують мінімум два фахові експерти, які мають усі
можливості вільно висловити мотивовані критичні зауваження відносно рівня та якості
викладу представленого матеріалу, його відповідності профілю журналу, новизни і

достовірності результатів. Під час рецензування дотримується принцип об’єктивності.
Рецензенти зобов’язані чітко висловлювати свою думку і підтверджувати її відповідними
аргументами. Редакційна колегія перевіряє рукописи на предмет підозри на плагіат. Автори
статті повинні гарантувати, що вони написали абсолютно оригінальну роботу, і якщо автори
використали роботу та/або слова інших авторів, це повинно бути позначено посиланням або
вказано в тексті.
Рецензент зобов’язується повідомити редколегію про наявність конфлікту інтересів, що
виникає з конкуренції, співпраці або інших стосунків з авторами й організаціями, пов’язаними
з цією роботою.
Ухвалення рішення про прийняття рукопису до друку здійснюється головним редактором
на основі рецензій, отриманих від рецензентів.
Редакційна колегія (головний або відповідальний редактор) здійснюють комунікацію
з автором (-ами) роботи.
Будь-який рукопис, прийнятий на розгляд, вважається конфіденційним матеріалом.
Роботи не підлягають демонстрації й обговоренню з іншими особами, за винятком осіб,
уповноважених редактором для його рецензування. Жодні дані стосовно процесу
рецензування не розголошуються третім особам та не використовуються в особистих
інтересах редакційної колегії, окремих її членів чи сторонніх осіб.
Періодичність публікації – 4 випуски на рік
Політика відкритого доступу
Журнал «Український вісник медико-соціальної експертизи» надає безпосередній
відкритий доступ до опублікованого контенту, зважаючи на такий принцип: вільний відкритий
доступ до результатів досліджень сприяє збільшенню масштабного обміну знаннями.
У виданні використовується ліцензія Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0
International License.
Архівування
Журнал «Український вісник медико-соціальної експертизи» використовує систему
LOCKSS для розподіленого архівного зберігання опублікованого змісту в численних
бібліотеках та інформаційних центрах. Бібліотеки – учасниці проекту LOCKSS гарантують
довготермінове зберігання вичерпних архівів журналу та автоматичне відновлення
пошкодженої інформації.
Етичні правила наукового журналу
«Український вісник медико-соціальної експертизи»
Видавництво відповідально ставиться до завдання підтримки наукової репутації. Журнал
«Український вісник медико-соціальної експертизи» публікує наукові роботи і несе
відповідальність за їхню відповідність найвищим стандартам.
Редакційна діяльність видавництва спирається на рекомендації:
– Комітету з етики наукових публікацій – Committee of Publication Ethics;
– Міжнародні стандарти для редакторів і авторів – International standards for editors and
authors;
– Етичний кодекс ученого України – Ethics Code of scientists Ukraine, а також на цінний
досвід авторитетних міжнародних журналів і видавництв.
Видавництво робить усе можливе для дотримання етичних норм, прийнятих міжнародним
науковим співтовариством, і для запобігання будь-яких порушень цих норм.
Вимоги до публікацій результатів дослідження
Автори робіт, які містять результати оригінальних досліджень, зобов’язані надати
детальний опис виконаної роботи, а також об’єктивні аргументи на користь її актуальності.
У статті мають бути наведені точні дані, що підтверджують отримані результати. Також
повинні міститися деталі і посилання, необхідні для відтворення проведених досліджень.
Надання свідомо неправдивих фактів вважається порушенням етичного кодексу і є
неприйнятним.
Рецензії і професійні статті мають бути об’єктивними і містити перевірену інформацію.

Роботи, що висловлюють «думку редакції», повинні містити відповідні позначки.
Авторство має обмежуватися тими особами, хто вніс значний вклад у концепцію,
планування, виконання або інтерпретацію наведеного дослідження. Усі особи, які внесли
значний вклад, мають бути вказані як співавтори або їм має бути виражена вдячність.
Автор зобов’язується вказувати усіх співавторів, що відповідають цим вимогам, і не
вказувати співавторів, які цим вимогам не відповідають, а також гарантувати те, що кінцевий
варіант статті та її подання для опублікування були схвалені усіма співавторами.
Стаття, у разі прийняття до опублікування, розміщується у відкритому доступі. Авторські
права зберігаються за авторами.
Якщо автор виявить помилку або неточність у своїй опублікованій роботі, він
зобов’язаний терміново сповістити про це головного редактора журналу для внесення
відповідних коректив. Якщо головний редактор дізнається від третьої сторони про те, що
опублікована робота містить значну помилку, автор зобов’язаний терміново внести
виправлення до статті або надати головному редакторові докази правильності опублікованих
даних.
Увага: передрук, усі види копіювання та відтворення матеріалів, що надруковані у журналі
«Український вісник медико-соціальної експертизи», можливі лише за умови посилання на
джерело інформації та з дозволу редакційної колегії. Усі права захищені згідно
із законодавством України.
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статті, включно з анотаціями трьома мовами (англійською, російською, українською),
додатками, таблицями, ілюстраціями, списком літератури, має становити 20–50 тис. знаків
(символів та пробілів); абзац (табуляція) виставляється – 0,75 см.
Текст статті набирається шрифтом Times New Roman, 12 pt., міжрядковий інтервал 1,0.
Слід пам'ятати: дефіс (-) і тире (–) – різні знаки. Необхідно також дотримуватися правил
використання нерозривного пробілу.
Діаграми, графіки виконуються у форматах MS Excel або MS Graph. Формули в статтях
мають бути набрані за допомогою редактора Equation Editor.
Фотографії, ехограми подають в електронному вигляді або скановані з роздільністю
не менш як 300 dpi та збережені у форматах TIFF чи JPEG.
Основний текст статті повинен мати цілком визначену структуру:
– Вступ (актуальність теми, мета і завдання статті). Обсяг – близько 3000 знаків.
– Теоретичне підґрунтя (огляд літератури і попередніх досліджень з цієї чи суміжної
проблематики).
– Методи дослідження (опис методів та методик або наведення відповідних посилань
на них для створення можливості відтворення оригінального експерименту).
– Результати і обговорення (навести основні результати дослідження та їхній аналіз
у розрізі даних, отриманих іншими авторами).
– Висновки. Обсяг – близько 2000 знаків.
– Подяки (за потреби).
– Додатки і Таблиці (якщо є, то вони обов’язково повинні мати заголовки і порядкові
номери; примітки слід розміщувати безпосередньо під таблицями. В тексті статті обов’язково
мають бути посилання на ці додатки чи таблиці).
Таблиці мають бути компактними, мати порядковий номер; графи, колонки мають бути
точно визначеними логічно і графічно. Матеріал таблиць (як і рисунків) має бути зрозумілим
і не дублювати текст статті. Цифровий матеріал таблиць слід опрацювати статистично.
Рисунки виконуються у вигляді чітких креслень (за допомогою комп’ютерного графічного
редактора у форматі Word, TIF, JPG). Осі координат на графіках мають бути позначені.
– Список цитованих джерел подається у порядку цитування в тексті. Реквізити джерела
для журнальних статей – автор, назва статті, назва журналу, номер журналу, рік видання,

номери сторінок. Реквізити джерела для книжок – автор, назва книжки, місто видання, назва
видавництва, рік видання, кількість сторінок.
Усі наведені в тексті цитати і статистичні дані повинні мати належно оформлені
посилання на першоджерела.
Рекомендується віддавати перевагу посиланню безпосередньо на першоджерело, а не на
його відтворення в якійсь іншій праці (посібнику, оглядовій статті тощо). Також
рекомендується посилатися на першоджерело, видане мовою оригіналу, а не на його переклад
(окрім випадків, коли немає можливості отримати доступ до першоджерела мовою оригіналу).
Посилання на веб-джерела (на джерела в Інтернеті) мають бути зведені до необхідного
мінімуму, крім випадків, коли йдеться про посилання на публікації, що перебувають
у постійному доступі на веб-ресурсах міжнародних баз даних.
Самоцитування дозволяється лише в разі нагальної потреби.
У тексті статті посилання позначаються цифрою у квадратних дужках.
Нумерація посилань відповідає порядку їх появи у тексті статті. Якщо автор посилається
одразу на кілька різних джерел – слід розділяти їх комами. Напр.: [1, 2, 3].
Для статей, що містять посилання на джерела, опубліковані винятково латиницею
(англійські, німецькі, французькі тощо), достатньо одного списку літератури (References).
Для статей, що містять посилання на джерела не латиницею (кириличні, арабські,
китайські тощо), або комбінують посилання латиницею й іншими шрифтами (напр., частина
посилань англійською, а частина – українською), необхідно подавати два варіанти списку
літератури:
– список літератури мовою оригіналу (всі джерела подаються тією мовою, якою
їх опубліковано, тут можуть бути джерела і кирилицею, і латиницею та ін.);
– References (список літератури латиницею з урахуванням правил перекладу
і транслітерації для кириличних шрифтів).
Бібліографічний опис літературних джерел до статті додають за існуючим стандартом
ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги
та правила складання».
Список цитованої літератури, з якої не менш як половини джерел – до 5 років давності,
загалом до 40 посилань, або до 100 посилань для оглядових статей.
Скорочення слів та словосполучень уживають за стандартами ГОСТ 7.0.12–2011
«Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и
правила», а також за ДСТУ 3582-2013 «Бібліографічний опис. Скорочення слів
і словосполучень українською мовою».
– Резюме українською, російською та англійською (Abstract) мовами мають бути
ідентичними за змістом. Обсяг резюме: 250–300 слів (2200–2500 знаків, враховуючи артиклі
та пробіли). Резюме має бути написане літературною мовою, з урахуванням особливостей
орфографії та граматики. Неприпустимо подавати резюме, перекладені лише за допомогою
комп’ютерних перекладачів.
Структура резюме. У резюме потрібно чітко вказати:
• мету дослідження;
• методи (methodology);
• головні результати і висновки дослідження.
Усі названі складники резюме мають чітко ідентифікуватися.
За потреби, можна на початку резюме вказати одним реченням актуальність дослідження
(relevance of the study), якщо вона не є очевидною з назви, мети чи висновків дослідження.
Після резюме потрібно вказати 3–5 ключових слів, розділяючи їх крапкою з комою.
У кінці тексту статті указати прізвища, імена та по батькові усіх авторів, поштову адресу,
телефон, e-mail (для кореспонденції).
Стаття має бути підписана автором (усіма авторами) з зазначенням дати на останній
сторінці.
Автори несуть повну відповідальність за бездоганне мовне оформлення тексту, особливо

за правильну наукову термінологію (її слід звіряти за фаховими термінологічними
словниками).
Якщо часто повторювані у тексті словосполучення автор вважає за потрібне скоротити, то
абревіатури за першого вживання подають у дужках.
Положення про авторські права
Автор передає журналу на безоплатній основі невиключні права на використання статті
(на весь строк дії авторського права, починаючи з моменту опублікування, розміщення статті
на веб-сторінці журналу, в репозиторії відкритого доступу) без одержання прибутку; на
відтворення статті чи її частин в електронній формі (включаючи цифрову); виготовлення
її електронних копій для постійного архівного зберігання; виготовлення електронних копій
статті для некомерційного розповсюдження; внесення статті до бази даних репозиторію;
надання електронних копій статті в доступі мережі Інтернет.
Автор гарантує, що у статті не використовувалися статті або авторські права, які належать
третім особам; гарантує, що на момент розміщення статті на веб-сторінці, в репозиторії тощо
лише йому належать виняткові майнові права на статтю, що розміщується; майнові права на
статтю ні повністю, ні в частково нікому не передано (не відчужено), майнові права на статтю
ні повністю, ні частково не є предметом застави, судового спору або претензій з боку третіх
осіб.
Автор зберігає за собою право використовувати самостійно чи передавати права на
використання статті третім особам.
Автор надає журналу право на використання статті такими способами: переробляти,
адаптувати або іншим чином змінювати її за погодженням з автором; перекладати статтю
у випадку, коли вона викладена мовою іншою, ніж мова, якою передбачена публікація
у виданні. Якщо журнал виявить бажання використовувати статтю іншими способами:
перекладати, розміщувати повністю або частково у мережі Інтернет, публікувати статтю
в інших, у тому числі іноземних виданнях, включати статтю як складову частину до інших
збірників, антологій, енциклопедій тощо, умови оформлюються додатковою угодою.
Автор підтверджує, що він є автором (співавтором) цієї статті; авторські права на дану
статтю не передані іншому видавцю; дана стаття не була раніше опублікована у будь-якому
іншому виданні до публікації її журналом.

