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 Електронну версію журналу включено до Національної бібліотеки 

України імені В.І. Вернадського.  
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Мета та завдання 

Збірник наукових статей «Грані історії» публікує у відкритому доступі 

і висвітлює актуальні питання з історії України, всесвітньої історії, 

історіографії та джерелознавства. Перевага надається матеріалам, що 

підготовлені на гранях історичної науки з політологією, соціологією, 

психологією та іншими суміжними науками. 

Процес рецензування 

Рецензування передбачає перевірку відповідності назви статті 

проблематиці збірника та її змісту. В ході рецензії також  визначається  

актуальність теми,  її новизна та достовірність висновків. Редколегія 

передбачає сліпе рецензування, за якого автор і рецензент не знають один 

одного. 



 

 

Політика відкритого доступу 

Редакційна колегія практикує політику відкритого доступу до 

опублікованого матеріалу, підтримує принципи наукової доброчесності та  

вільного поширення наукової інформації та обміну знаннями.  

 

Етична політика 

Редакційна політика збірника «Грані історії» ґрунтується на 

беззастережному дотриманні етичних норм, які сповідує міжнародна наукова 

спільнота. В своїй  діяльності редколегія  спирається на рекомендації 

Комітету з видавничої етики  (Committeeon Publication Ethics –

 http://publicationethics.org). До розгляду  приймаються статті, які раніше 

друком не виходили. Якщо ж стаття раніше публікувалася, редколегії 

необхідно надати пояснення причин, що обумовлюють її повторну 

публікацію. Стаття може бути опублікована лише після остаточної згоди 

автора та всіх співавторів. 
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