ПОКАЗНИКИ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ
НАУКОВОГО ЖУРНАЛУ
Наявність (відсутність) обов’язкових атрибутів наукового журналу
•
•
•
•
•
•

Юридична реєстрація журналу в країні його засновника
ISSN
Реєстрація видавця як суб’єкта видавничої справи (У Державному реєстрі суб’єктів
видавничої справи – для України)
Юридична реєстрація засновника та видавця журналу
Можливість швидко і декількома способами встановити контакт з видавцем, головним
редактором журналу тощо
Визначення на сайті мети журналу, його завдань, основних тем для висвітлення

Маніпулювання з назвою журналу, засновника, видавця
•
•
•
•
•

Назва журналу співпадає (є близькою) з назвою іншого журналу
У назві журналу є вказівка на освітні, державні організації тощо, до яких він не має
відношення
Назва журналу є неконкретною або необґрунтовано об’єднує різні галузі знань
У назві видавця або засновника журналу є вказівка на освітні, державні організації тощо,
до яких він не має відношення
Журнал складається зі значної кількості тематичних серій (за галузями знань), які
фактично є окремими журналами

Маніпулювання з контентом сайту журналу або видавця
•
•
•
•
•

Журнал або його видавець створюють контент з порушенням авторських прав щодо
використання фото, відео, текстів тощо
Недостовірність, відсутність (навмисна заплутаність) інформації на сайтах журналу та
видавця щодо засновників, власників, спонсорів, комерційної складової тощо
На сайті журналу наводиться інформація, яка не має до нього прямого відношення
На сайті журналу та видавця для опису ключових і конкретних питань використовуються
речення загального характеру, які не дають змоги зрозуміти сутність процедур і правил, а
також сутність взаємовідносин між власником, видавцем і журналом
Інформація щодо присутності в наукометричних базах і рейтингах, яка є неправдивою
або такою, що вводить в оману. Інформація щодо включення журналу в метрики, які є
сумнівними
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•
•
•
•
•

Журнал (видавець) використовує слова, які характеризують його як передовий, відомий,
видатний, визначний, найкращий тощо
Журнал (видавець) надає недостовірну інформацію щодо членства в асоціаціях або
партнерства з організаціями
Журнал у своїх номерах (випусках) друкує матеріали ненаукового характеру (привітання,
звіти про діяльність засновника, рекламу тощо)
Інформація щодо посад, нагород, ступенів, звань редакторів і рецензентів є нерелевантною
Наявність у складі редакційної ради осіб, яких не можна ідентифікувати, які давно не
працюють як дослідники, яких включено до ради без їхнього відома

Інновації та стійкі тенденції видавничої справи
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Відповідність журналу, його сайту та сайту видавництва технічним вимогам, що
забезпечують ефективний публікаційний процес і оптимальний відбір статей та
первинних даних пошуковими системами
Політика журналу щодо відкритого доступу
Інформація про порядок доступу до закритих статей
Присвоєння статтям DOI
Цифрове архівування статей журналу (Portico, LOCKSS, CLOCKSS, PubMedCentral тощо)
Політика самоархівування
Журнал (видавець) інвестує в програмне забезпечення для перевірки на плагіат
Застосування ліцензій Creative Commons
Можливість сплатити вартість передплати, публікації статті, доступу до закритої статті
через сайт журналу
Розрахунок вартості передплати залежно від частки статей відкритого доступу в
гібридному журналі
Статистика переглядів і завантажень статей на сайті журналу
Знижки за передплату та процес публікації статей для країн, що розвиваються

Дотримання принципів публікаційної етики
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Чітке і зрозуміле визначення публікаційної етики, ступінь її відповідності положенням
СОРЕ
Наявність інформації щодо можливих платежів з боку автора статті, ембарго-періоду, умов
і вартості передплати на журнал
Агресивна і нав’язлива маркетингова політика
Головний редактор, редактори, рецензенти є редакторами або рецензентами у багатьох
інших журналах
Головний редактор постійно друкується у власному журналі
У журналі постійно та в значній кількості публікуються працівники організації, яка є його
засновником
Рівень цитувань авторами своїх попередніх робіт у статтях
Журнал інформує про кінцеві терміни подання статей і обіцяє терміново їх опублікувати
Журналу пропонує здійснити наукове редагування статті, послуги перекладу тощо
Журнал обіцяє опублікувати статті в журналі з датою виходу заднім числом
Журнал вказує, що редакція журналу не несе відповідальності за випадки плагіату,
використання недостовірних даних, некоректне цитування тощо
Засновник або перший керівник засновника (видавця) журналу є його головним
редактором
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•
•
•
•
•
•
•
•

Засновник видавця журналу постійно в ньому публікується
Залучення статей для публікації через організацію фейкових конференцій
Журнал є партнером під час проведення фейкових конференцій, семінарів
Рівень цитувань у журналі статей, опублікованих у попередніх номерах цього журналу
Журнал пропонує потенційним авторам звернути увагу на свої публікації і процитувати їх
Можливість швидкого рецензування статті за умови додаткової оплати
Певні категорії (які не є соціально незахищеними) мають преференції при поданні статті
Журнал вимагає від авторів сплатити внесок до моменту прийняття статті

Формальні ознаки відносно статей,
що опосередковано вказують на їхню якість
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Рівень цитування статей журналу в закордонних наукових виданнях
Присутність статей журналу у репозитаріях, каталогах, базах тощо університетів світу
Інформація про місце роботи та країну, посаду, звання, адресу (електронну) авторів статей
Якість анотацій
Вимоги та інструкції щодо структури, змісту й оформлення статей
Відповідність змісту статей їхнім назвам, спеціалізації та основним темам журналу
Якість і актуальність літературного огляду
Чисельність використаних джерел, їх актуальність, наявність посилання на електронну
сторінку (DOI) процитованого джерела
Джерела, на які посилаються в статтях, мають широку географію опублікування
Наявність у статтях, опублікованих англійською мовою, посилань на джерела, які є
перекладами з англійської
Список джерел у статтях оформлено з застосуванням романської абетки (латиницею)
Кількість співавторів у статтях, їх афіліація, статус як науковців
Географія опублікованих статей за афіліацією авторів (за країнами світу)
Наявність статей, у яких співавтори представляють різні країни (за афіліацією)
Наявність у статтях інформації про джерела фінансування дослідження
Наявність інформації про дату отримання статті редакцією, про прийняття її до публікації,
про дату публікації
Наявність назв статей, анотацій і ключових слів англійською мовою
Академічність стилю та якість мови в статтях
Журнал надає можливість опублікувати статтю однією з декількох визначених редакцією мов

Загальна інформація щодо проходження статей у журналі
•
•
•
•
•
•

Рівень прийняття статей до публікації
Чітка політика щодо рецензування статей та її дотримання
Можливі причини відмови в публікації статті
Наявність і достовірність інформації про середні за рік строки розгляду статей
Чітке визначення політики щодо авторських прав і копірайту та їх дотримання
Інформація про вирішення питань щодо можливих конфліктів інтересів
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Редакція журналу
•
•
•
•
•
•

Інформація (наявність і якість) щодо головного редактора, редакційної ради
Якісний склад редакційної ради, досвід роботи її членів в університетах і наукових
установах
Дотримання принципу гендерної рівності при формуванні редакційної ради
Наявність і якість сторінок у ResearhcGate, ORCID, SSRN, Microsoft Academic тощо у
головного редактора і членів редакційної ради
Показники наявності та цитування наукових праць головного редактора у Web of Science,
Scopus, Google Scholar, Microsoft Academic, ResearchGate тощо
Журнал наводить списки рецензентів. Якісний склад рецензентів

Загальна характеристика журналу та його сайту
•
•
•
•
•
•
•

Простота, зрозумілість та індивідуальність сайту журналу, ступінь узгодженості його
контенту з сайтом видавця
Контент сайту видавця та сайту журналу наводиться академічною українською мовою
Контент сайту видавця та сайту журналу наводиться академічною англійською мовою
Присутність у різних метриках і базах, інформації про це на сайті, у тому числі з
посиланням на їх конкретні електронні сторінки, де згадується журнал або видавець
Динамічний розвиток журналу протягом значного періоду
Дотримання заявленої періодичності випусків протягом року
Значні коливання кількості публікацій у журналі за різні роки
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