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Навіщо публікуватись у виданнях, що 
індексуються у міжнародних базах 

даних?

o Кар’єра (це є необхідним для отримання 
наукового ступеню/звання)

o Звітність (кількісні та якісні показники)
o Доступ до грантів 
o Можливість показати свої здобутки за 
межами кафедри/конференції

o Привернути увагу до цікавої проблеми
o Амбіції



Проблема: «хижаки»
Ілл.: David Parkins. Джерело ілюстрації: Agnes Grudniewicz etc. Predatory journals: no definition, 

no defence // Nature. Vol.576. 12 Dec. 2019. P. 210



Пропозиція народжує попит: 
журнали, що шкодять репутації 

вченого
o Паразитують на моделі «відкритого доступу»;
o Віддають перевагу власним фінансовим інтересам, можуть нести 

помилкову або завідомо антинаукову інформацію, використовують 
агресивні псевдонаукові практики;

o Видають себе за «наукові» видання, але ними не є;
o Ігнорують стандарти наукової етики та комунікації: немає відбору 

статей, рецензування, перевірки на плагіат
o Є бізнес-проектами, що користуються недостатньою 

інформованістю науковців
o Позбавляють автора його досягнень
o Термін «хижацькі журнали» введено 2009 року Дж. Біллом. 

Приклади: https://scholarlyoa.com/other-pages/misleading-metrics/



Недоброчесні «метрики»



Слайд І.Тихонкової (Clarivate Analytics)



«Хижацькі» видання: ознаки

• «Запрошення», що прийшло на електронну пошту (як правило, не є 
індивідуальним), більш агресивні листи із нав’язливими пропозиціями;

• Використання рекламної термінології («престижне наукове видання», 
«підвищимо індекс Хірша!»);

• Небажання демонструвати чітку назву конференції чи видання;
• У випадку «міжнародної конференції» - заочна форма її проведення;
• Помилки та погана мова (використано машинний переклад, відсутність 

редактора);
• Сайт видання: схожий на справжній, але - протиріччя у змісті, невірна або 

застаріла інформація («Thomson Reuters»);
• Реклама та анімація на сайті, пошта редактора .gmail.com;
• Сайт справжнього видання може бути зламано!
• «Спеціальні випуски» відомого видання можуть належати не йому…
• Існує тільки один «імпакт-фактор». Все інше – ненаукове! 



«Хижацькі» видання: ознаки
• Несправжній імпакт фактор (перевіряйте журнал у відповідній базі даних!);
• ResearcherID у журнала;
• ISSN та DOI – не критерії науковості!
• Наголошується на наявності ISSN та DOI, індексації в Crossref;
• Мультидисциплінарність та багато мов;
• Дуже велика кількість статей в одному номері видання;
• Можливість публікуватись без рецензії або із власною;
• Рецензування за кілька днів;
• Короткий термін подачі статті та швидка публікація (кілька днів/тижнів/«за 24 

години»);
• Обов’язкова оплата відразу (а не після рецензування);
• Редколегія: немає посад членів або всі члени з однієї країни у 

міжнародному виданні, вигадані імена;
• Відсутність на сайті конкретних рекомендацій для авторів та повноцінного 

архіву.



Приклад: несправжній импакт-
фактор



Не майте справ із посередниками!

«Шановні колеги!

Є можливість БЕЗКОШТОВНО опублікувати статтю … у журналах (1-2 
квартель), що включені до бази Social Sciences Citation Index (Web of 
Science). Зазвичай такі журнали також включені в Scopus.

Оплата публікації проводиться іноземними партнерами за рахунок 
гранту.
Стаття повинна бути написана англійською мовою та містити наукові чи
практичні результати, що можуть претендувати на публікацію в таких 
журналах (1-2 квартель). Журнал можете обрати і запропонувати самі –
головне, щоб він був в SSCI та належав до першого чи другого квартелю за 
тематичною рубрикою.

Пропозиція актуальна на протязі [одного місяця]»

[Контакти: мобільний телефон]



Деякі прийоми якісної маніпуляції

 «Інсайдерська» інформація про «секрети» видавництв та баз даних, 
про які нібито ніхто не розповідає, окрім посередника;

 Використання психологічних прийомів («ми з вами прості люди, в нас 
усіх однакові проблеми, нас дурять бізнесмени-шахраї, насправді все 
вирішують гроші й зв’язки й тільки ми, дуже досвідчені та прагматичні, 
знаємо, як це зробити, в нас працюють найкращі спеціалісти», та ін.);

 «Рецензування – це обман, ви нічого не отримаєте, а результат 
отримає хтось інший»;

 «Безкоштовних публікацій не існує», «ви платите нам гроші, але ж вони 
невеликі, бо ми за вас робимо дуже-дуже багато роботи»;

 Використання правдивої інформації з маніпулятивною метою (щодо 
вибору журналу для публікації, рецензування, навіть «хижацьких 
журналів») – для того, щоб заплутати читача.



Усе за ваші гроші 



Наукове видання не індексується 
«хижацькими» метриками!



Перевірка видання у Web of Science:
Master Journal List



Перевірка видання у Scopus



Journal Citation Reports



Головна сторінка



Journal Citation Reports: пошук 
журналів



Квартилі

Квартиль – категорія бібліографічних показників 
періодичного видання, що залежить від його цитованості.
Існує чотири квартилі: 
Найвищий – Q1
Найнижчий - Q4
Тільки квартилі дозволяють порівняти впливовість журналів 
науково-технічного та гуманітарного профілів
У наукометричній базі Scopus використовують процентілі



Journal Citation Reports: пошук 
журналів



Journal Citation Reports: 
налаштування індикаторів



Journal Citation Reports: журнали за 
категоріями



Journal Citation Reports: категорії



Journal Citation Reports: журнали у 
категорії «Історія»



Journal Citation Reports: приклад 
профілю журналу



Дякую за 
увагу!


