
Політика щодо конфлікту інтересів, прав людини та тварин: 
 
 
 
Конфлікт інтересів 
One Health Journal вимагає від авторів декларувати всі конкуруючі інтереси щодо їхньої роботи. 
Усі подані рукописи мають містити розділ «конкуруючі інтереси» в кінці рукопису з переліком 
усіх конкуруючих інтересів (фінансових і нефінансових). Якщо автори не мають конкуруючих 
інтересів, заява має виглядати наступним чином: «Автори заявили, що не існує конкуруючих 
інтересів». Редактори можуть запитувати додаткову інформацію щодо конкуруючих інтересів. 
Редактори та рецензенти також повинні заявляти про будь-які конкуруючі інтереси та будуть 
виключені з процесу рецензування, якщо конкуруючі інтереси існують. 
Конкуруючі інтереси можуть бути фінансовими або нефінансовими. Конкуруючий інтерес існує, 
коли на інтерпретацію даних або подання інформації авторами можуть вплинути їхні особисті 
чи фінансові стосунки з іншими людьми чи організаціями. Автори повинні розкривати будь-які 
фінансові конкуруючі інтереси, а також будь-які нефінансові конкуруючі інтереси, які можуть 
викликати у них збентеження, якщо вони стануть публічними після публікації статті. 
Автори з комерційних організацій, які спонсорують клінічні випробування, повинні декларувати 
їх як конкуруючі інтереси під час подання. Вони також повинні дотримуватися вказівок щодо 
належної практики публікацій для фармацевтичних компаній, які розроблені для забезпечення 
того, щоб публікації випускалися у відповідальний та етичний спосіб. Рекомендації також 
стосуються будь-яких компаній або окремих осіб, які працюють над публікаціями, що 
фінансуються галуззю, наприклад, незалежних авторів, контрактних дослідницьких організацій 
і комунікаційних компаній. 
 
Права людини і тварин 
Усі дослідження повинні проводитись у відповідних етичних рамках. Якщо є підозра, що робота 
не проводилась у відповідних етичних рамках, редактори можуть відхилити рукопис та/або 
зв’язатися з комітетом з етики автора (авторів). У рідкісних випадках, якщо редактор має 
серйозні занепокоєння щодо етики дослідження, рукопис може бути відхилено з етичних 
міркувань, навіть якщо було отримано схвалення комітету з етики. 
Дослідження із залученням людей, людських матеріалів або даних про людей повинні 
проводитися відповідно до Гельсінської декларації та повинні бути схвалені відповідним 
комітетом з етики. 
Подане дослідження має бути схвалено комітетом з етики/біоетики. 
Автори, які повідомляють про використання нової процедури чи інструменту в клінічних умовах, 
наприклад, як технічний прогрес або звіт про випадок, повинні надати чітке обґрунтування в 
рукописі, чому нова процедура чи інструмент вважаються більш відповідними, ніж звичайна 
клінічна практика клінічні потреби пацієнта. Таке обґрунтування не потрібне, якщо нова 
процедура вже схвалена для клінічного використання в установі авторів. Очікується, що автори 
отримають схвалення комітету з етики та інформовану згоду пацієнта на будь-яке 
експериментальне використання нової процедури чи інструменту, якщо чітка клінічна перевага, 
заснована на клінічній потребі, не була очевидною до лікування. 
 
Інформована згода 
Включення деталей, зображень, що стосуються окремих осіб, заборонена. 
Експериментальні дослідження на хребетних або будь-яких регульованих безхребетних повинні 
відповідати інституційним, національним або міжнародним вказівкам і, якщо такі є, повинні бути 
схвалені відповідним комітетом з етики. 
Заява з детальним описом дотримання відповідних інструкцій (наприклад, переглянутого 
Закону про тварин (наукові процедури) 1986 року у Великій Британії та Директиви 2010/63/ЄС у 
Європі) та/або етичного схвалення (включно з назвою комітету з етики та контрольним номером, 
якщо це необхідно). ) повинні бути включені в рукопис. Якщо дослідженню було надано 
звільнення від обов’язкового етичного схвалення, це також має бути детально описано в 
рукописі (включаючи назву комітету з питань етики, який надав звільнення, і причини 
звільнення). Редактор візьме до уваги питання добробуту тварин і залишає за собою право 
відхилити рукопис, особливо якщо дослідження включає протоколи, які не відповідають 
загальноприйнятим нормам дослідження тварин. У рідкісних випадках редактори можуть 
звернутися до комітету з етики для отримання додаткової інформації. 



Польові дослідження та інші неекспериментальні дослідження на тваринах повинні відповідати 
інституційним, національним або міжнародним інструкціям і, якщо такі є, повинні бути схвалені 
відповідним комітетом з етики. До рукопису має бути включено заяву про дотримання 
відповідних інструкцій та/або відповідні дозволи чи ліцензії. Ми рекомендуємо, щоб автори 
дотримувалися Конвенції про торгівлю видами дикої фауни та флори, що перебувають під 
загрозою зникнення, і Політичної заяви МСОП щодо досліджень видів, яким загрожує зникнення. 
Для досліджень, які повідомляють про випробування на худобі з результатами виробництва, 
здоров’я та безпечності харчових продуктів, авторам рекомендується дотримуватися положень 
Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів України або 
відповідних національних/міжнародних інституцій. 


