
ПРОЦЕДУРА РЕЦЕНЗУВАННЯ СТАТЕЙ, ЯКІ НАДІЙШЛИ ДО 

НАУКОВОГО ЖУНАЛУ «НАУКОВИЙ ВІСНИК ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО 

ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ВНУТРІШНІХ СПРАВ» 

Рецензування наукових статей здійснюється шляхом експертної оцінки 

відповідності встановленим вимогам, якості та оригінальності наданих рукописів. 

Редакційною колегією журналу застосовуються такі види рецензування: 

«відкрите» (open peer review), одностороннє «сліпе» (single-blind review) та 

подвійне «сліпе» (double-blind review).  

 

ПРОЦЕДУРА РЕЦЕНЗУВАННЯ 

 

І етап: відбір та реєстрація рукописів 

Після надходження рукопису статті до редакції матеріали перевіряються 

секретарем редколегії на предмет відповідності вимогам щодо змісту та 

оформлення статті, після чого реєструються в журналі обліку рукописів наукових 

статей за порядковим номером і датою надходження. Якщо матеріали не 

відповідають встановленим вимогам, вони не приймаються до розгляду, а 

автор/авторський колектив у триденний термін отримує електронною поштою 

відповідне повідомлення. 

Обов’язкова вимога: за відсутності у автора/авторів наукового ступеня 

він/вони зобов’язані надати разом із рукописом статті 2 рецензії (або скан-копії 

рецензій, якщо подання матеріалів здійснюється на електронну адресу редакції)  

докторів філософії/докторів наук за відповідною спеціальністю, що дозволить 

забезпечити процедуру відкритого рецензування – «open peer review»). Якщо один 

із авторів авторського колективу має науковий ступінь доктора наук, рецензії не 

подаються. 

2 етап: розгляд рукопису головою редакційної колегії та визначення 

рецензентів 

Голова редакційної колегії або його заступник/заступники аналізує рукопис 

на предмет відповідності певній галузі наук та вимогам журналу щодо змістового 

наповнення, інтересу публікації для читачів журналу, актуальності для сучасної 

науки. У разі позитивного висновку призначає відповідального редактора з числа 

членів редакційної колегії для організації процесу рецензування рукопису: 

одностороннього сліпого рецензування – «single blind review» (рецензент знає 

автора, але автор не знає рецензента) або двостороннього сліпого рецензування – 

«double blind review» (ні рецензент, ні автор статті не знають один одного). 

Кількість рецензентів в обох випадках має бути не менше двох. Вибір 

рецензентів ґрунтується на їх досвіді та наявних за даним напрямом наукових 

публікацій.  

3 етап: аналіз рукописів рецензентами, їх взаємодія із відповідальним 

редактором та авторами 

Рецензенти здійснюють аналіз рукописів та подають до редакції у 

десятиденний термін оформлені за встановленою формою рецензії (у разі 

електронної комунікації – скан-копії рецензій). 

У рецензії зазначається один із варіантів висновку щодо рукопису: 



1) рекомендувати статтю до опублікування без змін;  

2) рекомендувати статтю до опублікування з урахуванням зауважень та 

рекомендацій рецензента, які погоджуються із автором/авторами;  

3) повернути авторові статтю на доопрацювання з подальшим 

рецензуванням;  

4) відмовити автору/авторам у публікації статті. 

Взаємодія між рецензенами, авторами статей забезпечується  відповідальним 

секретарем редколегії, який у разі наявності зауважень та рекомендацій 

рецензентів погоджує із авторами зміни до рукопису. 

 

 
REVIEWING PROCEDURE OF ARTICLES RECEIVED TO SCIENTIFIC 

JOURNAL "SCIENTIFIC BULLETIN OF THE DNIPROPETROVS’K  

STATE UNIVERSITY OF INTERNAL AFFAIRS" 

Reviewing scientific articles is carried out by expert evaluation of meeting the 

established requirements, quality and originality of given manuscripts. The editorial 

board of the journal uses the following reviewing types: open peer review, single-blind 

review and double-blind review. 

 

REVIEWING PROCEDURE 

Stage I: Selection and registration of manuscripts 

After receiving the article manuscript to the editorial board the materials are 

checked by the secretary of the editorial board for compliance with the requirements 

regarding the content and design of the article, after which they are registered in the 

journal of articles manuscripts with the serial number and the receiving date. If the 

materials do not meet the established requirements they are not accepted for 

consideration, and the author / co-authors within three days receive an appropriate 

notification by e-mail. 

Mandatory requirement: if the author/co-authors have/has no scientific degree, 

he(she)/they is/are obliged to provide together with the article manuscript two reviews 

(or scan-copies of reviews, if the submission of materials is to the e-mail address of the 

editorial board) made by Ph.D./Doctor of Sciences in the corresponding field which will 

allow for an open peer review procedure). If one of the author/co-authors holds/hold a 

Ph.D. degree no reviews are submitted. 

Stage 2: Consideration of the manuscript by the chairman of the editorial board 

and the definition of reviewers 

The head of the editorial board or his/her deputy/deputies analyzes/analyze the 

manuscript on the subject of compliance with a particular branch of science and the 

requirements of the journal to the content, the interest of publication for the journal’s 

readers, relevance to modern science. In the case of a positive conclusion he/she 

appoints an executive editor from among the members of the editorial board to organize 

the manuscript review procedure: "single-blind review" (the reviewer knows the author, 

but the author does not know the reviewer) or “double blind review” (the reviewer or 

author of the article do not know each other). 



The number of reviewers in both cases must be at least two. The appointment of 

reviewers is based on their experience and available scientific publications in 

appropriate area. 

Stage 3: Analysis of manuscripts by reviewers, their interaction with the 

executive editor and authors 

Reviewers make analysis of manuscripts and within ten day submit to the editorial 

board the written (in the case of e-mail communication - scan copies of reviews) 

reviews according to the established review form. 

The review indicates one of the conclusions for the manuscript: 

1) to recommend the article for publication without changes; 

2) to recommend the article for publication taking into account the reviewer’s 

comments and recommendations, which are agreed with the author / authors; 
3) to return the article to the author for revision with further reviewing; 
4) to refuse the author/authors to publish the article. 

The communication between reviewers, authors of articles is provided by the 

executive secretary of the editorial board who, in the case of comments and 

recommendations of reviewers, agrees with authors concerning changes in the 

manuscript. 
 


