
Як опублікувати статтю 
у виданні, що 

індексується у Scopus
або Web of Science: 
оптимальна стратегія
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Етапи роботи

1. Вибір журналу
2. Вивчення вимог до публікації конкретного журналу
3. Підготовка рукопису згідно із вимогами видання
4. Подача статті
5. Рецензування. Внесення циклу правок до рукопису
6. Друк
7. Поява статті у базі даних, в якій індексується журнал



Шляхи пошуку журналу для 
публікації

o Пошук статей за темою у Web of Science Core 
Collection / Scopus (порівняння журналів)

o Journal Citation Reports (Web of Science)
o Функція Match у бібліографічному менеджері 

EndNote (Web of Science)
Складіть шорт-лист найбільш цікавих видань, 
почитайте статті, створіть сповіщення – щоб 
звикнути до стилю конкретного журналу 

(СТРУКТУРА-МОВА-ЗМІСТ)



На що НЕ ТРЕБА звертати увагу?

 «Не треба подавати статті до видань зі Scopus чи Web of Science –
рецензент обов’язково вкраде мою роботу»;

 «Не треба подавати статті до видань зі Scopus чи Web of Science –
рецензент змусить мене його цитувати»;

 «Американські бази даних знищують українські видання»;
 «Наукометрія – заідеологізована дисципліна, що умисно вводить 

політкоректність»;
 «Усі публікації в міжнародних виданнях виключно платні».



Обережно, «хижацькі» видання та 
шахраї-посередники!

 «Объявлен набор в престижное европейское издание,
рецензируемое Thomson Reuters (Clarivate Analytics).

Информация о журнале:
• Индексация - 1 месяц
• Присвоение или рост индекса Хирша Вашей статьи после 
публикации
• Дополнительная индексация в Crossref повышает престиж 
авторского текста
• Недорого
• Количество соавторов одной статьи допускается до 8
ПРИЕМ статей до [протягом одного місяця]
Успейте воспользоваться СУПЕР ПРЕДЛОЖЕНИЕМ на рынке!»



На що звертати увагу при аналізі 
статей у журналі

 Теоретичні чи практичні питання переважно розглядаються в його 
статтях й чи відповідає цьому Ваш задум?

 Чи зосереджено фокус уваги на темі чи на галузі?
 Широка чи вузька спеціалізація?
 Чи виходили подібні статті протягом останніх 2-х років?
 Чи є статті з Вашого регіону й з яких країн автори? Скільки статей 

з неангломовних країн?
 Кількість сторінок; кількість абзаців, посилань, сторінок у Вступі та 

Висновках
 Особливості написання Анотації, Вступу та Основної частини у 

конкретному виданні



Приклад: пошук видань у Web of 
Science за темою



Приклад: пошук видань у Web of 
Science за темою



Приклад: пошук видань у Web of 
Science за темою



Пошук видань у Scopus за 
джерелами



Пошук видань у Scopus за 
джерелами



Пошук видань у Scopus: 
порівняння 



Пошук видань у Journal Citation 
Reports (Web of Science)



Функція Match у EndNote Online



Функція Match у EndNote Online: 
запропоновані результати пошуку



JournalFinder – інструмент пошуку 
журналу від Elsevier



Journal Finder (видавництво Wiley)



Квартилі журналів

Квартиль – категорія бібліографічних показників 
періодичного видання, що залежить від його цитованості
в конкретній базі даних.
Існує чотири квартилі: 
Найвищий – Q1
Найнижчий - Q4
Тільки квартилі дозволяють порівняти впливовість журналів 
науково-технічного та гуманітарного профілів. Це –
найзручніший інструмент для розуміння, де саме краще 
публікуватись



Як визначити квартиль журналу?
Journal Citation Reports



Як визначити квартиль журналу?
Journal Citation Reports (приклад)



Як визначити квартиль журналу?
Journal Citation Reports (приклад)



Як визначити квартиль журналу?
Scimago Journal & Country Rank

www.scimagojr.
com



Як визначити квартиль журналу?
Scimago Journal & Country Rank



Як визначити квартиль журналу?
Scimago Journal & Country Rank (приклад)



Як визначити квартиль журналу?
Scimago Journal & Country Rank (приклад)



Як визначити квартиль журналу?
Список джерел Scopus



Як визначити квартиль журналу?
Список джерел Scopus



Створення сповіщення про 
журнал у Web of Science



Створення сповіщення про журнал 
у Scopus



Створення сповіщення про 
журнал у Scopus: налаштування 



На що звернути увагу:
 Адреси сайтів журналів надійніше брати із сторінки видання у 

Scopus або Web of Science;
 Сайти журналів в Інтернеті надійніше шукати за ISSN;
 Інформація для авторів на сайті журналу може бути, наприклад, 

під такими назвами, як SUBMISSION GUIDELINES (вимоги до 
оформлення), AIMS AND SCORE (напрями дослідження), FEEDS 
AND FUNDING (фінансування);

 Користуйтесь шаблонами (якщо вони надаються);
 Можуть буті різні вимоги до різних типів статей («Research 

Article»…) або обов’язкова умова подачі рукопису особисто 
автором



Вірно вказуйте назву організації!!

V.N. Karazin
Kharkiv National 

University



Написання статті: особливості 
наукової англійської мови

o Науковий стиль!
o Використовуйте активний залог (The paper argues…)
o Персоналізація (I/We)
o Не використовуйте хеджування: порівняйте It may be said that

this food is healthy та This food is healthy
o Уникайте зайвої категоричності у висловлюваннях
o 12-15 слів у реченні
o 1 абзац=1 питання або твердження, бажано до14 рядків
o Не використовуйте синоніми для ключових термінів
o Використовуйте прості часові форми 



Написання статті: назва
 Коротка, привертає увагу (8-10 слів)
 Розділові знаки: використовуйте , :

 Розділові знаки: не треба використовувати ? та !
Яка з цих назв найкраща?

Will Life Be Worth Living in a World Without Work? Technological
Unemployment and the Meaning of Life

Visible light photoredox catalysis: applications in organic synthesis

The party-political education in the Azerbaijan SSR in the 20's-30's years of
the twentieth century 



Написання статті: автори, ключові 
слова

АВТОРИ:
• Обов’язковою є сумісна робота над статтею
• Уточніть написання, транслітерацію прізвищ
• Якщо є ідентифікатори ORCID – вкажіть.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
• Пишуться з метою полегшити пошук статті
• Розподіліть ≈12 слів між назвою, анотацією та списком ключових 

слів
• Можете використати слова із назв джерел у списку літератури
• Використовуйте ключові слова з інших статей з Вашої теми
• Іноді список ключових слів надається виданням



Написання статті: анотація 
(abstract)

o Читають у першу чергу, а пишуть – в останню;)
o Проблема, яку треба вирішити: 2-3 речення
o Мета дослідження: 1 речення
o Наукові результати: 1-2 речення
o Висновки: 1-2 речення
o Загальний обсяг: ≈ 200-300 слів
o Вимоги  до анотації можуть різнитись в залежності від 
конкретного видання та галузі науки



Написання статті: структура
o Вступ (навіщо проводилось дослідження?) Актуальність; згадати 

попередніх дослідників; зазначити, які завдання повинні бути 
вирішені. Зазначити мету дослідження. Дайте визначення 
термінів! 

o Методи (як проводилось дослідження?)
o Результати (що саме було виявлено?). Зазначати тільки головні 

висновки, не повторювати основний текст!
o Обговорення результатів (який вплив ці результати мають на 

конкретну наукову галузь?)
Після основної частини:

o Подяки
o Бібліографія
o Додатки



Написання статті: список 
літератури

 Використовуйте міжнародно визнані джерела та впливові статті у 
вашій галузі

 Посилання у тексті повинні відповідати одиницям у тексті
 У високотехнологічних галузях значна кількість одиниць у списку 

повинна бути останніх років видання
 Дотримуйтесь правил академічної доброчесності!
 Самоцитування – не більше 20-30%
 Обов’язково виконуйте вимоги видання із оформлення 

бібліографії. Використовуйте бібліографічні менеджери 
(EndNote Online, Mendeley, Zotero та ін.)



Супровідний лист до редакції 
(cover letter)

 Пишеться, якщо цього вимагає видання
 Потрібен для того, щоб редактор зміг скласти перше враження 

про роботу
 Може бути написаний за наданим шаблоном
 Пишеться згідно із вимогами видання
 Коротке, інформативне, коректне
 Перевіряйте орфографію та пунктуацію!
 З теми: Daniel S. Hamermech «The Young Economist`s Guide to 

Professional Etiquette» (The Journal of Economic Perspectives, Vol. 6, 
No.1 (Winter, 1992), pp. 169-179)



Що відбувається після подачі 
статті у наукове видання?

 Перевірка статті на відповідність основним критеріям: оформлення, 
структура роботи.

 У випадку проходження перевірки - призначення рецензентів 
редколегією. Як правило – «подвійне сліпе» рецензування. 
Написання рецензій, відправлення іх автору

 Доопрацювання статті автором
 Повторна рецензія
 При позитивній рецензії – затвердження в номер
 Обробка матеріалу безпосередньо для друку
 Друк
 Статтю можна знайти у базі даних (термін очікування – до кількох 

місяців/року/більше). Приблизний термін можна виявити за датами 
у раніше опублікованих статтях



На що звертають увагу 
рецензенти?

 Технічна відповідність умовам видання
 Новизна. Актуальність. Методи
 Мова. Логічність викладу
 Статистика: використання, достовірність
 Ким підтримувалось дослідження?
 Література



ДЯКУЮ ЗА 
УВАГУ!


