Порядок рецензування рукописів
Усі статті, що надходять до редакції журналу «Математичні машини і
системи», проходять процедуру рецензування, метою якої є надання
максимально об’єктивної оцінки змісту наукової статті та здійснення
всебічного аналізу переваг та недоліків матеріалів статті. До друку
приймаються не опубліковані раніше матеріали, які відповідають тематиці
журналу.
Автор надає до редакції статтю, що відповідає вимогам до публікацій у
журналі «Математичні машини і системи». Рукописи, які не відповідають
вимогам, не розглядаються.
1. Головним редактором журналу призначається рецензент (при
необхідності два рецензенти) за профілем дослідження. Рецензентом може
бути як член редколегії, так і спеціально запрошений фахівець відповідної
галузі знань.
2. Строк розгляду статті – до 30 днів.
3. Проводиться зовнішнє та внутрішнє одностороннє «сліпе»
рецензування. Рецензент робить висновок про науковий рівень статті та
надає рекомендацію до її друку. Для всіх статей, які подаються на
рецензування, визначається ступінь унікальності авторського тексту за
допомогою відповідного програмного забезпечення (Unicheck). Цитування
допускається в обсязі, який не перевищує 15% від загального об’єму статті.
Таким чином, унікальність має бути не меншою 85%.
4. Після остаточного аналізу статті рецензент надає рекомендації
автору (публікувати статтю без змін, внести незначні зміни, внести значні
зміни, відхилити статтю), про що повідомляється автору електронною
поштою.
5. При виявленні зауважень стаття направляється автору на
доопрацювання. Стаття, отримана автором для доопрацювання після
рецензування, має бути повернена до редакції з відповіддю рецензенту, де
слід вказати, які зауваження рецензента враховані. У випадку незгоди з
думкою рецензента автор може представити аргументовану відповідь для
розгляду редколегією. Рішення щодо публікації статті приймається
редакційною колегією і вважається остаточним.
6. Доопрацьовувати статтю можна не більше одного місяця.
7. Якщо автор статті не згоден із думкою рецензента, він має право
надати аргументовану відповідь у редакцію журналу. Тоді стаття буде
направлена іншому фахівцю на додаткове рецензування. Редакційна колегія

залишає за собою право відхилення статей у випадку неспроможності або
небажання автора врахувати побажання та зауваження рецензентів.
8. Остаточне рішення щодо можливості та доцільності публікації
приймається на засіданні редакційної колегії. Після прийняття рішення про
прийняття статті до друку інформація надається автору і вказується
очікуваний термін публікації.

