
Як обрати 
якісний журнал 
для публікації



1. Верифікація інформації
про журнал



http://thinkchecksubmit.org/

http://thinkchecksubmit.org/


http://thinkchecksubmit.org/translations/ukrainian/

http://thinkchecksubmit.org/translations/ukrainian/


Публікуватися у якісних
журналах – дорого?

Бізнес-моделі видання журналів

□Традиційна – за доступ до тексту 
платить читач/передплатник
□Відкритого доступу – для читача 
доступ безкоштовний, за публікацію 
сплачує автор
□Комбінована – в одному журналі є 
різні статті



OA journals

□Із 21 500+ журналів у Scopus тільки
20% (4200) – журнали відкритого 
доступу (Open Access journals)

□У категорії Scopus “Business, 
Management and Accounting”
із 1081 журналу тільки 71 – Open Access,
у категорії “Economics” – 84 із 881



Комбіновані 
журнали Wiley Без плати за 

публікацію

Із платою за 

публікацію

http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1740-4762/homepage/ForAuthors.html

http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1740-4762/homepage/ForAuthors.html


Комбіновані 
журнали Springer

https://www.springeropen.com/get-published/article-processing-charges

https://www.springeropen.com/get-published/article-processing-charges


Хижацькі журнали та 
видавці
(predatory journals)

Перелік хижацьких 

журналів та видавців від 

бібліотекаря Jeffrey Beall

(сайт припинив існування 

у січні 2017 р.)



Хижацькі журнали та видавці
(predatory journals)

Одразу ж з’явилися копії 

його сайту, що 

витягували матеріали 

архіви із кешу.

http://beallslist.weebly.com

https://predatoryjournals.com/journals/

https://web.archive.org/web/20170111

172309/https://scholarlyoa.com/individ

ual-journals/

http://beallslist.weebly.com/
https://predatoryjournals.com/journals/
https://web.archive.org/web/20170111172309/https:/scholarlyoa.com/individual-journals/


Хижацькі журнали: 
ознаки

□Агресивна е-мейл розсилка
□Плата за публікацію до рецензування
□Відсутня (недостатня) інформація на сайті
□Недіюча редакційна колегія (невідомі імена)
□Неспівпадіння географії у тематиці і авторах

Більше про критерії включення видавців у перелік 
– за посиланням 
http://beallslist.weebly.com/uploads/3/0/9/5/30958
339/criteria-2015.pdf .

http://beallslist.weebly.com/uploads/3/0/9/5/30958339/criteria-2015.pdf


Нечесні метрики 

□Веб-сайт непрозорий, мало відомостей
□Бере гроші для включення в перелік.
□Показники для більшості або всіх журналів у 
списку зростають щороку.
□Компанія використовує Google Scholar як свою 
базу даних для розрахунку показників
□Метрика використовує термін “impact factor".
□Методика обчислення вигадана, ненаукова або 
неоригінальна.

https://predatoryjournals.com/metrics/

https://predatoryjournals.com/metrics/


Індексування в базах даних (Web of Science )

- Master journal list

http://mjl.clarivate.com/

http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/
http://mjl.clarivate.com/


Індексування в базах даних
(Scopus)

Scopus
на сторінці 
Scopus Content -
оновлюється 4-5 
раз протягом 
року

SCImago Journal 
& Country Rank -
оновлюється раз 
на рік, із 
піврічною 
затримкою (у 
червні 2017 р. –
за 2016)https://www.elsevier.com/solutions/scopus/content

http://www.scimagojr.com/

https://www.elsevier.com/solutions/scopus/content
http://www.scimagojr.com/
https://www.elsevier.com/solutions/scopus/content
http://www.scimagojr.com/


Індексування в базах даних
(Scopus)

https://journalmetrics.scopus.com/

https://journalmetrics.scopus.com/


Українські медичні та біологічні журнали в Scopus 
(всього укр. – 37)

1. Experimental Oncology
2. Fiziolohichnyi Zhurnal
3. Klinicheskaia khirurgiia
4. Likarska sprava
5. Mikrobiolohichnyi zhurnal
6. Oftalmologicheskii Zhurnal
7. Problems of Cryobiology and 

Cryomedicine
8. Problemy radiat͡siĭnoï medyt͡syny

ta radiobiolohiï
9. Biopolymers and Cell



Склад Scopus

https://www.elsevier.com/__data/assets/pdf_file/0007/69451/0597-Scopus-Content-Coverage-Guide-

US-LETTER-v4-HI-singles-no-ticks.pdf

https://www.elsevier.com/__data/assets/pdf_file/0007/69451/0597-Scopus-Content-Coverage-Guide-US-LETTER-v4-HI-singles-no-ticks.pdf


Виключення видань зі 
Scopus



2. Журнальні метрики



Impact 
Factor

Розраховується тільки для журналів у двох базах 
Science Citation Index Expanded (SCIE) та Social 
Sciences Citation Index (SSCI) Web of Science Core 
Collection



SJR

SCImago Journal Rank (SJR) – Scopus

□Враховуються не тільки цитування і кількість 
статей, а й «вага» журналу, з якого здійснюється 
цитування та вага самої цитати відповідно до 
традиції цитування в галузі.

https://www.journalmetrics.com/sjr.php

https://www.journalmetrics.com/sjr.php
https://www.journalmetrics.com/sjr.php


CiteScore

CiteScore – Scopus

https://www.journalmetrics.com/sjr.php

https://www.journalmetrics.com/sjr.php


http://www.scimagojr.com/journalrank.php

ТОП 10 журналів за SJR 2016 р. SJR

http://www.scimagojr.com/journalrank.php


http://www.scimagojr.com/journalrank.php?area=2700

ТОП 10 журналів за SJR 2016 р. (категорія 

Medicine)SJR

http://www.scimagojr.com/journalrank.php?area=2700


http://www.scimagojr.com/journalrank.php?area=3600

ТОП 10 журналів за SJR 2016 р. (категорія Health 

Professions)SJR

http://www.scimagojr.com/journalrank.php?area=3600


http://www.scimagojr.com/journalrank.php?country=UA&area=2700

Українські журнали за SJR 2016 р. (категорія 

Medicine)SJR

http://www.scimagojr.com/journalrank.php?country=UA&area=2700


Квартиль

Квартиль – ранжування журналів з певної 
тематики відповідно до кількості журналів у 
категорії та місця у рейтингу. 
Q1 – найкращі, Q4 – найгірші.



Experimental Oncology (Q3)

Квартиль

Klinicheskaia khirurgiia (Q4)



Experimental Oncology (Q3)

Квартиль

Journal of Clinical Oncology (Q1)



Experimental Oncology (Q3)

Likarska sprava (Q4)

Квартиль



http://library.ukma.edu.ua/index.php?id=662Перміювання за 
публікації

http://library.ukma.edu.ua/index.php?id=662


Приклади

Society and Economy

http://www.akademiai.com/loi/204

http://www.akademiai.com/loi/204


Приклади Society and Economy

http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=10600153342&tip=sid&clean=0

http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=10600153342&tip=sid&clean=0


Приклади Public Integrity

http://www.tandfonline.com/toc/mpin20/current

http://www.tandfonline.com/toc/mpin20/current


Приклади Public Integrity



Приклади



Приклади Baltic Journal of Economic Studies

http://www.baltijapublishing.lv

Домен – Латвія, усі автори – з 

України.

Назва дуже схожа до Baltic 

Journal of Economics, 

латвійського журналу, що 

входить у Scopus (Q3).

http://www.baltijapublishing.lv/


Warsaw East European Review
Приклади

http://english.studium.uw.edu.pl/warsaw-east-

european-review/

Нема сайту, 

недоступний архів 

номерів

http://english.studium.uw.edu.pl/warsaw-east-european-review/


Warsaw East European Review



http://english.studium.uw.edu.pl/warsaw-east-

european-review/

http://english.studium.uw.edu.pl/warsaw-east-european-review/


3. Підбір журналу за 
ключовими словами



Автоматично
http://journalfinder.elsevier.com/

http://journalfinder.elsevier.com/


EndNote Manuscript matcher

Автоматично



Springer journal selector

http://www.edanzediting.com/journal-selector

Автоматично

https://www.edanzediting.com/journal-selector


Пошук у базах
даних

www.webofscience.com/

http://www.webofscience.com/


Пошук у базах
даних

www.scopus.com/

http://www.webofscience.com/


Пошук у 
базах даних

Ключові слова ->
Країна (чи регіон) - >
Перелік видань, у яких найбільше 
публікацій із Вашої теми та регіонів, 
близьких до нас по рівню наукового 
розвитку - >
Наукометричні показники журналу ->
Сайт журналу з вимогами до авторів, 
цінами тощо.



4. Підготовка публікації



http://authorservices.taylorandfrancis.com/

http://authorservices.taylorandfrancis.com/


https://www.elsevier.com/authors

https://www.elsevier.com/authors


Звернути увагу

- Ім’я автора (транслітерація, афіляція
установи, ідентифікатори і т.д.)

- Правильно підібрані ключові слова
- Структура (IMRaD structure)
- Свіжі публікації у списку літератури
- Стилі оформлення цитувань 

(бібліографічні менеджери)
- Подяки



З чого почати?
Писати статтю чи обирати журнал?



Деякі посилання

□ How to Publish in Scholarly Journals -
http://bit.ly/1spQPvM

□ Hailiang, Yu. 5 Basic mistakes in manuscript writing that can 
lead to rejection - http://bit.ly/1VXOCU8

□ Єгорченко І. Що таке якісний науковий журнал, і як 
відрізнитиякісний журнал від неякісного -
http://www.docshyr.info/?p=1126

https://www.publishingcampus.elsevier.com/websites/elsevier_publishingcampus/files/Guides/U_Pub_Process_brochure_web_042115.pdf
http://bit.ly/1spQPvM
http://www.editage.com/insights/5-basic-mistakes-in-manuscript-writing-that-can-lead-to-rejection
http://bit.ly/1VXOCU8
http://www.docshyr.info/?p=1126
http://www.docshyr.info/?p=1126


Дякую
Запитання?

Тетяна Борисова,
Завідувачка відділу електронних ресурсів наукової бібліотеки

Національноного університету «Києво-Могилянська академія»

borysovato@ukma.edu.ua

?

mailto:borysovato@ukma.edu.ua

