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Що стимулює до публікації в журналах, 
що входять до міжнародних баз даних Scopus/WoS: 



• 1. Визнання та популяризація наукових матеріалів/досліджень на 
міжнародному рівні

• 2. Підвищення рейтингу установи, де виконувались дослідження
• 3. Вагомий внесок в авторський доробок та підсилення рейтингу 

вченого/автора на міжнародному рівні (можливість заявити про себе, як 
фахівця, не лише на пострадянському просторі)

• 4. Можливість налагодження міжнародних фахових зв’язків, пропозиції 
щодо спільного виконання досліджень та співавторства

• 5. Пріоритет у отриманні міжнародних фахових грантів. (заявки на 
виконання завжди включають такий пункт, як перелік праць авторів)

Реальні стимули



Найбільші виклики
стосовно публікацій на 
початкових етапах

• журнали-клони
• невідповідність статистичних даних

(журнали з побічними імпакт-факторами)
• рецензування
• строки публікації







1. Тема публікації
2. Строки

3. Мета публікації
4. Бюджет публікації

5. Де публікуються колеги?





Як уникнути журнали-клони?

• Перевірка всіх можливих сайтів
• Звірка ISSN, EISSN, показників
• Комунікація, інтернет, форуми



Журнали з побічними
імпакт-факторами







SJR чи Імпакт-фактор









Індекс Хірша
(h-index)







Оригінальність або лінощі –
аналіз наявності плагіату в статті





Невідповідність теми та анотації статті до самого змісту



Вимоги до оформлення



Структура IMRAD

Introduction (Вступ)

Methods (Методи)

Results (Результати)

Acknowledgements and 

Discussion (Обговорення)



Як перевірити, чи індексується журнал 
в міжнародних базах даних WoS та Scopus



Scopus
1) scimagojr.com

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

Web of Science

1) mjl.clarivate.com

Scopus + Web of Science ???

1) Elsevier Journal Finder
https://journalfinder.elsevier.com

2) Wiley Journal Finder
https://journalfinder.wiley.com/

3) Springer Journal Suggester
https://journalsuggester.springer.com/

https://www.elsevier.com/solutions/scopus/how-scopus-works/content
https://journalfinder.elsevier.com/
https://journalfinder.wiley.com/
https://journalsuggester.springer.com/


https://big-time.ua/category/video/

https://big-time.ua/category/video/






Що впливає на строки публікації?

1. Оформлення
2. Правильний вибір журналу
3. Періодичність
4. Редактори та їх поведінка
5. Вміння вести переговори
6. Оперативність у комунікації



Спілкування англійською? Yes!



Збереження стилістичної та термінологічної єдності 
в мові перекладу





І ще питання по назві. Слово простежуваність перекладено як Visibility, хоча бажано, 
щоб це було Traceability, оскільки Visibility буквально означає видимість, очевидність і 

це не зовсім те значення, яке вживається в оригінальному тексті 
(в перекладі виділено зеленим)



Натисніть на кнопку «ВІДТВОРИТИ»











Співавторство
в світі наукових публікацій



Самоцитування
власна гордість чи шлях до провалу?









Acceptance Rate





Ваші питання



- Чому для нашої країни розцінки
за публікування статей за кордоном 
такі ж, як для зарубіжних науковців?















- Як найкраще побудувати структуру і логіку
наукової статті? 

- Чи є певні посібники по цій темі, 
що можете їх рекомендувати?



- Які журнали бази Scopus найбільш актуальні
для українських психологів
та їх вимоги до статті?



1) Europe's Journal of Psychology (Румунія, Квартиль 2)

2) Pakistan Journal of Psychological Research (Пакістан, Квартиль 4)

3) Psychology and Education (США, Квартиль 4)



Чи є доступні для звичайного викладача

зареєстровані в Scopus, Web of Science 

юридичні видання?



1) Problems and Perspectives in Management (Україна)

2) Journal of Advanced Research in Law and Economics (Румунія)







Алекс Званський, CEO BIG TIME
Big-Time.ua
+38 (044) 338-16-63
Telegram: @zvansky
FB: facebook.com/alex.zvanskyi
IN: linkedin.com/in/zvansky/
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