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ЗМІСТ

• Інструменти для пошуку журналів у Scopus та Web of Science

• На що звертати увагу, обираючи журнал для публікації

• Процес подання рукопису для публікації. Як пережити 
рецензування? Скільки коштує публікація у журналі?



НАВІЩО НАМ ПУБЛІКАЦІЯ У 
ЖУРНАЛІ, ЩО ІНДЕКСУЄТЬСЯ У 
SCOPUS АБО WEB OF SCIENCE?

• Поширення знань

• Визнання

• Підтвердження якості

• Поява нових ідей

• Архівування



ЩО ТАКЕ WEB OF SCIENCE?

WEB OF SCIENCE CORE COLLECTION

• 8 баз даних
• > 21 тис журналів
• > 12 тис має імпакт фактор
• > 80 млн документі
• 254 предметні категорії
• 59 мов
• > 100 тис книг
• > 200 тис матеріалів конференцій 

ПЛАТФОРМА WEB OF SCIENCE

• 16 баз даних
• > 34 тис журналів на платформі
• > 176 млн документів
• 130 мов
• > 35 млн патентних родин



5,000+
видавців

25,751+

журналів

234,000+

книг

80 млн
записів

16 million
профілів авторів

80,000
інституційних 

профілів

1.7 млрд цитувань від 1970

Визначайте та аналізуйте, 

які журнали читати/в яких

публікуватись

Відстежуйте та оцінюйте вплив

дослідника

Вирішуйте, над чим, де і з ким 

співпрацювати

Відстежуйте вплив досліджень 

та світові тенденції

Знаходьте поточні дослідження; що було

опубліковано в дослідницькій галузі

Визначайте, як диференціювати

теми досліджень, шукайте ідеї

Scopus це нейтральна до джерел реферативна база даних з інструментами для 

підрахунку цитувань рецензованої літератури, яка курується незалежними 

галузевими експертами.

ЩО ТАКЕ SCOPUS?



ІНСТРУМЕНТИ 
ДЛЯ ПОШУКУ 
ЖУРНАЛІВ У 
SCOPUS ТА WEB 
OF SCIENCE



ДЕ ШУКАТИ ЖУРНАЛИ, ЩО ІНДЕКСУЮТЬСЯ У 
SCOPUS?
Як перевірити, що журнал індексується у Scopus?

Scopus Sources

https://www.scopus.com/
Source Title List

https://www.elsevier.com/solutions/sco
pus/how-scopus-works/content

https://www.scopus.com/
https://www.elsevier.com/solutions/scopus/how-scopus-works/content


Scimago Journal & Country Rank

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

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


ДЕ ШУКАТИ ЖУРНАЛИ, ЩО ІНДЕКСУЮТЬСЯ У 
WEB OF SCIENCE?
Як перевірити, що журнал індексується у Web of Science?

Web of Science

https://www.webofscience.com/

Master Journal List

https://mjl.clarivate.com/home

Journal Citation Reports

https://jcr.clarivate.com/

https://www.webofscience.com/
https://mjl.clarivate.com/home
https://jcr.clarivate.com/


РЕКОМЕНДАЦІЯ ЖУРНАЛУ ЗА НАЗВОЮ, АНОТАЦІЄЮ 
ТА КЛЮЧОВИМИ СЛОВАМИ РУКОПИСУ

Журнали, що індексуються у Web of Science Core Collection  
• Manuscript Matcher - https://mjl.clarivate.com/

Інструменти окремих видавців*
• Journalfinder від Elsevier - https://journalfinder.elsevier.com/
• Journalsuggester від Springer - https://journalsuggester.springer.com/
• Journal Finder Beta від Wiley - https://journalfinder.wiley.com/
• IEEE Publication Recommender - https://publication-recommender.ieee.org/
• Journal Suggester Beta від Taylor & Francis -

https://authorservices.taylorandfrancis.com/publishing-your-research/choosing-a-
journal/journal-suggester/

*ВАЖЛИВО – слід перевірити, чи журнал індексується у Scopus, WoS!

https://mjl.clarivate.com/
https://journalfinder.elsevier.com/
https://journalsuggester.springer.com/
https://journalfinder.wiley.com/
https://publication-recommender.ieee.org/
https://authorservices.taylorandfrancis.com/publishing-your-research/choosing-a-journal/journal-suggester/


ОСТЕРІГАЙТЕСЬ ШАХРАЇВ!



НА ЩО ЗВЕРТАТИ 
УВАГУ, 
ОБИРАЮЧИ 
ЖУРНАЛ ДЛЯ 
ПУБЛІКАЦІЇ



ПІДКАЗКИ З ВИБОРУ ЖУРНАЛУ

• Складіть список видань, в які можна подати рукопис – не 
зосереджуйтесь на єдиному журналі

• Укладайте та аналізуйте список журналів, статті в яких читаєте та 
цитуєте

• Порадьтесь  з авторитетними колегами, бібліотекарями

• Використовуйте виключно офіційні джерела інформації



НА ЩО ЗВЕРНУТИ УВАГУ ПЕРЕД ПОДАННЯМ:

• Мета та завдання

• Які типи документів приймаються

• Репутація журналу, публікаційна етика

• Кількість опублікованих матеріалів

• Склад редколегії

• Видавнича модель

• Процес подання, рекомендації для авторів та швидкість публікації



ПРОЦЕС ПОДАННЯ 
РУКОПИСУ ДЛЯ 
ПУБЛІКАЦІЇ

ЯК ПЕРЕЖИТИ 
РЕЦЕНЗУВАННЯ?

СКІЛЬКИ КОШТУЄ 
ПУБЛІКАЦІЯ У 
ЖУРНАЛІ?



ІНСТРУКЦІЇ ДЛЯ АВТОРІВ

• Elsevier
https://www.elsevier.com/authors/submit-
your-paper

• Springer Nature
https://www.springernature.com/gp/authors
/campaigns/how-to-submit-a-journal-article-
manuscript

• Taylor & Francis
https://authorservices.taylorandfrancis.com/

• Wiley
https://authorservices.wiley.com/author-
resources/index.html

• American Chemical Society
https://publish.acs.org/publish/author_unive
rsity

• IEEE https://ieeeauthorcenter.ieee.org/

https://www.elsevier.com/authors/submit-your-paper
https://www.springernature.com/gp/authors/campaigns/how-to-submit-a-journal-article-manuscript
https://authorservices.taylorandfrancis.com/
https://authorservices.wiley.com/author-resources/index.html
https://publish.acs.org/publish/author_university
https://ieeeauthorcenter.ieee.org/


УНИКАЙТЕ ПОДВІЙНОГО ПОДАННЯ

• Подавайте рукопис до одного видання; ваш рукопис не повинен 
бути під рецензуванням у будь-якому іншому виданні

• Уникайте подання рукопису, який є ідентичним, або дуже 
подібним до раніше опублікованого

• Якщо Ваше дослідження розвивається від тез, до матеріалів 
конференції, а потім до журнальної статті – обов’язково робіть 
посилання на попередні варіанти та зазначайте, що змінилось



ДОБРА НАУКОВА АНГЛІЙСЬКА

Інструменти для перекладу та перевірки англомовного тексту:

• Google перекладач https://translate.google.com/

• Grammarly https://www.grammarly.com/

• Ginger http://cdn.gingersoftware.com/lp/grammar-checker-1/

• LanguageTool https://languagetool.org/

• Virtual Writing Tutor https://virtualwritingtutor.com/

• …

https://translate.google.com/
https://www.grammarly.com/
http://cdn.gingersoftware.com/lp/grammar-checker-1/
https://languagetool.org/
https://virtualwritingtutor.com/


РЕЦЕНЗУВАННЯ

Основні функції

• Підтвердження якості статті

• Відбір рукописів

Подання

Попередній 
розгляд

Рецензування

Рішення 
редактора

Відмова: тема

Відмова: формат

Прийняття
(Accept)

Переробка
(Revise)

Відмова
(Reject)



Open Access, APC

СКІЛЬКИ КОШТУЄ ПУБЛІКАЦІЯ?
ВИДАВНИЧІ МОДЕЛІ

Традиційна видавнича модель

• Автор публікується 
безкоштовно

• Стаття є доступною читачам 
за передплатою

Видавнича модель Відкритого 
доступу

• Автор сплачує за публікацію (APC - article 
processing charge)

• Стаття є доступною читачам 
безкоштовно

Гібридна видавнича модель

У журналі водночас публікуються 
і статті у Відкритому доступі, і за 
традиційною моделлю – на вибір 
автора!

Supports open access



ЗАПИСИ ВЕБІНАРІВ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ ПО 
РОБОТІ ЗІ SCOPUS ТА WEB OF SCIENCE

• SCOPUS https://www.elsevier.com/pl-pl/events/webinars/ukraine

• WEB OF SCIENCE 
https://www.youtube.com/channel/UCSMJ679M7c78lYA5eu41jYg/fe
atured

https://www.elsevier.com/pl-pl/events/webinars/ukraine
https://www.youtube.com/channel/UCSMJ679M7c78lYA5eu41jYg/featured


Дякую за увагу

• Інформація для науковців на сайті НБ 
http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/res/scientist_info.php3

• ФБ сторінка НБ https://www.facebook.com/MaksymovychScientificLibrary

http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/res/scientist_info.php3
https://www.facebook.com/MaksymovychScientificLibrary

