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РЕДАКЦІЙНА ПОЛІТИКА
наукового журналу „Політичні дослідження”

Загальні відомості про видання
Засновник видання − Інститут політичних і етнонаціональних досліджень 

ім. І. Ф. Кураса Національної академії наук України.
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової 

інформації: КВ 24573-14513Р від 25.09.2020 р.
Адреса установи-засновника: вул. Генерала Алмазова, 8. м. Київ, 01011, 

Україна. Тел.: +38 (044) 285-65-61. Факс: +38 (044) 286-62-61

Завдання та основні цілі 
видання полягають в оприлюдненні результатів наукових досліджень з 
політичних та споріднених наук, популяризації політичної науки та освіти, 
обміні досвідом, створенні простору якісної публічної комунікації вчених, 
поширенні інформації про події наукового характеру (відгуки та рецензії, 
нові наукові видання та заходи − конференції, симпозіуми, семінари, круглі 
столи тощо). Метою видання є розвиток вітчизняного наукового потенціалу 
та інтеграція його у світовий науковий простір.

Категорія читачів, для якої призначено видання, − науковці, здобувачі 
наукових ступенів, викладачі та студенти закладів вищої освіти, працівники 
сфери державного управління, громадські та політичні діячі. Матеріали 
журналу адресовані всім, хто цікавиться політикою, прагне оцінити актуальні 
події у цій сфері та спрогнозувати їх розвиток.

Методичне та науково-організаційне забезпечення
Науково-методичне забезпечення діяльності журналу здійснює 

редакційна колегія. До складу редакційної колегії журналу входять 
вітчизняні та закордонні науковці. Склад редакційної колегії затверджується 
вченою радою Інституту − установи-засновника видання.

Редакційну колегію очолює й організовує її роботу головний редактор 
журналу. Для науково-організаційного забезпечення роботи редакційної 
колегії утворюється редакція. Один із заступників головного редактора 
виконує обов’язки відповідального редактора журналу й організовує роботу 
редакції. Відповідальний секретар журналу забезпечує друкування журналу 
та його розповсюдження.

Голова та члени редакційної колегії є відповідальними за організацію 
рецензування статей та дотримання академічної доброчесності.

Галузь та проблематика
Журнал „Політичні дослідження” публікує результати теоретичних та 

науково-практичних досліджень у галузі соціальних та поведінкових наук1 

1 Постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266 „Про затвердження переліку 
галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти”.
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(05), передусім зі спеціальності 052 „Політологія”. Всіляко підтримується 
публікація матеріалів міждисциплінарного характеру, зокрема, пов’язаних 
з галуззю знань „Гуманітарні науки” (03).

Тематичне спрямування
журналу представлене такими рубриками:

Теорія та історія політичної науки. Теоретико-методологічні засади	
політичної науки. Політична філософія.

Політичні інститути та процеси. Політична соціологія.	
Політична культура та ідеологія. Політична психологія.	
Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку.	

Основи національної безпеки держави.
Етнополітологія та етнодержавознавство.	

Загальні положення
До розгляду й публікації приймаються рукописи статей науковців, 

аспірантів та здобувачів наукових ступенів, написані українською 
мовою (з анотацією українською та англійською мовами), які раніше не 
публікувалися та не були передані для публікації в інші видання (у тому 
числі електронні). 

Автори рукописів та редакція журналу керуються нормами чинного 
українського правопису (Постанова Кабінету Міністрів України від 22 травня 
2019 р. № 437).

Усі рукописи статей проходять такі етапи:
1. Реєстрація рукопису (датою реєстрації є день отримання електронної 

версії рукопису у форматі редактора Microsoft Word, визначеному вимогами 
до оформлення тексту рукопису статті).

2. Визначення дотримання принципів академічної доброчесності 
(зокрема, перевірка на наявність у тексті рукопису запозичень опублікованих 
раніше текстів без посилання на джерело, перевірка на наявність плагіату 
за допомогою вільнодоступних програм). За наявності плагіату − рукопис 
статті відхиляється.

3. Перевірка на відповідність вимогам до публікацій в журналі 
„Політичні дослідження”, зокрема, на наявність основних елементів, 
необхідних для публікації статті у фаховому виданні.

4. У разі позитивного результату перевірки рукопису присвоюється 
„код рукопису статті”. В разі негативного − рукопис повертається автору 
для доопрацювання (згідно з вимогами до рукописів, які подаються для 
публікації у науковому журналі „Політичні дослідження”).

5. Організація рецензування рукопису статті.

6. За наявності позитивної рецензії рукопис підлягає науковому та 
літературному редагуванню.
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7. Остаточне погодження з автором тексту статті (з використанням 
„Таблиці коректури”).

8. Розгляд питання щодо публікації статті на засіданні редакційної 
колегії та прийняття відповідного рішення. 

9. Рекомендація до друку вченою радою Інституту.
10. Протягом п’яти робочих днів після рекомендації вченою радою 

Інституту черговий номер журналу передається до друку.

Порядок рецензування
1. Усі рукописи статей підлягають подвійному „сліпому” рецензуванню. 

Рецензентам не повідомляється прізвище автора, авторам не повідомляється 
прізвище рецензента.

2. Рецензентом рукопису статті може бути член групи рецензентів 
журналу „Політичні дослідження” або член редакційної колегії видання. За 
необхідності редакцією залучаються інші експерти з-поміж авторитетних 
вітчизняних чи закордонних науковців.

3. Взаємодія між рецензентами та авторами рукописів статей 
забезпечується редакцією. Листування здійснюється в електронній формі 
з використанням адреси електронної пошти редакції або відповідального 
редактора.

4. Рецензент у своєму висновку щодо публікації статті може спиратися 
на думки залучених ним експертів.

5. Результатом рецензування є оцінка рукопису, рекомендація та 
висновок рецензента.

Основні критерії оцінки рукопису наукової статті 
(рецензування)

5.1. Відповідність змісту статті тематиці журналу.
5.2. Відповідність змісту статті її назві.
5.3. Рівень пов’язаності з актуальними науковими та/чи практичними 

завданнями. Постановка проблеми.
5.4. Наявність аналізу попередніх досліджень, в яких розкривається 

поставлена проблема.
5.5. Наявність сформульованої мети та завдань статті.
5.6. Відповідність структури статті поставленим завданням.
5.7. Наявність елементів наукової новизни.
5.8. Докладність та обгрунтованість викладу основного матеріалу 

дослідження.
5.9. Коректність використання термінологічного та методологічного 

апарату.
5.10. Наявність та обґрунтованість висновків, їх відповідність 

результатам теоретичного аналізу та/або емпіричним даним.
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5.11. Наявність визначення перспективи подальших досліджень.

5.12. Рівень інформативності анотацій статті українською та англійською 
мовами, а також визначеного обсягу (не менше 1800 та не більше 2500 
друкованих знаків).

5.13. Відповідність змісту статті ключових слів.

5.14. Відповідність мови статті науковому стилю.

5.15. Доречність та якість наведених таблиць та рисунків (за 
наявності). 

5.16. Коректність цитувань (за наявності) та посилань на джерела.

5.17. Оцінка оформлення тексту та дотримання вимог щодо 
бібліографічного опису списку використаних джерел та літератури.

5.18. Відповідність статті принципам академічної доброчесності.

Також рецензент вносить пропозиції щодо відповідності рукопису тій 
чи тій тематичній рубриці журналу, висловлює (за наявності) зауваження до 
рукопису статті та пропозиції (за наявності) щодо доопрацювання статті.

За результатами рецензування рецензентом пропонується висновок. 
До позитивної оцінки рукопису належать такі висновки рецензента: „Стаття 
може бути опублікованою без змін”; „Стаття може бути опублікованою 
після літературного редагування”; „Стаття може публікуватися за умови 
її доопрацювання автором”. До негативної: „Стаття може публікуватися за 
умови повторного рецензування після доопрацювання автором”; „Статтю 
відхилити”.

6. У разі негативної рецензії за рішенням відповідального редактора 
рукопис статті може бути відхилений або надісланий для додаткового 
рецензування іншому рецензенту.

7. У разі наявності двох негативних рецензій рукопис відхиляється без 
додаткового розгляду.

8. За наявності негативної та позитивної рецензій рукопис надсилається 
на рецензування третьому рецензенту (як правило − члену редколегії). 
За результатами рецензування головний редактор приймає рішення про 
доцільність розгляду цього рукопису на засіданні редакційної колегії.

9. Рішення редакційної колегії про можливість публікації статті 
є остаточним. Процедура апеляції рішення редакційної колегії не 
передбачена.

Періодичність виходу
Журнал „Політичні дослідження” видається з квітня 2021 року. Виходить 

двічі на рік.
Оголошення про приймання рукописів статей до чергового номера 

журналу, строки приймання та вимоги до рукописів, які подаються для 
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публікації у науковому журналі „Політичні дослідження”, розміщується на 
офіційному сайті Інституту.

Терміни щорічного виходу випусків журналу:
– перший − до 30 квітня;
– другий − до 30 листопада.

Політика відкритого доступу
Журнал практикує політику відкритого доступу до опублікованого 

змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та 
глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Видання розміщується на платформі „Наукова періодика України” з 
використанням відкритого доступу Open Journal Systems (OJS), у Національній 
бібліотеці України імені В. І. Вернадського НАН України та в Національному 
репозитарії академічних текстів. 

Здійснюється обов’язкове розсилання періодичного видання відповідно 
до Постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2002 року № 608 „Про 
порядок доставляння обов’язкових примірників документів”. 

Етична політика 
Редакційна політика журналу „Політичні дослідження” спрямована на 

дотримання етичних норм, прийнятих міжнародною науковою спільнотою. 
Діяльність редакційної колегії спирається на рекомендації Комітету з 
видавничої етики (Committee on Publication Ethics: http://publicationethics.
org), а також на досвід авторитетних вітчизняних та зарубіжних видавництв, 
періодичних та продовжуваних видань.

Важливою умовою прийняття рукопису статті до друку є наявність 
результатів нових оригінальних наукових досліджень, які раніше не 
публікувалися. За достовірність матеріалів, що містяться в опублікованих 
матеріалах, відповідають автори.

Журнал дозволяє авторам зберігати авторські права без обмежень. 
Передрук опублікованих у журналі статей можливий за умови посилання 
на автора і видання.


