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ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 
ПРО УКРАЇНСЬКІ НАУКОВІ ЖУРНАЛИ

1.
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

Мін'юст-Державний реєстр друкованих засобів 
масової інформації та... (пошук конкретних журналів -  
номер, назва, засновник, дата (остання) реєстрації)

ISSN International Centre -  пошук журналів за назвою 
або ISSN, засновник...

МОН -  перелік наукових фахових видань, перелік 
електронних фахових видань (назва, засновник, 
галузь науки)

Засновники -  сайти журналів

Національна бібліотека України 
ім. В. І. Вернадського:

1 пошук конкретних журналів, статей,...;
1 Бібліометрика української науки (рейтинг видань, 

які мають профіль у Google Scholar -  527)

Наукометричні бази та бібліотеки світу (дуже 
незначна кількість журналів)

Сайт Open Science in Ukraine (журнали зі Scopus, WoS, 
DOAJ...)

TOB «KBK «Ділові перспективи» -  перелік журналів по 
університетах (сайти, бази)

9.
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НОВИЙ ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ 
ПЕРЕЛІКУ НАУКОВИХ ФАХОВИХ ВИДАНЬ (НФВ) УКРАЇНИ

ПОЛОЖЕННЯ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
Засновниками (співзасновниками) НФВ можуть 
бути суб'єкти наукової і науково-технічної 
діяльності, серед яких має бути принаймні одна 
юридична особа (наукові працівники..., наукові 
установи, університети, академії, інститути, 
музеї, інші юридичні особи, незалежно від форм 
власності, що мають відповідні наукові 
підрозділи та громадські наукові організації)

Не можуть бути НФВ:

• Symmetry, Integrability and Geometry: 
Methods and Applications (SIGMA);

• Economics and Sociology;
• Біль. Суглоби. Хребет (ВД Заславський...);
• Вісник НБУ;
• інші

Категорія А -  журнали зі Scopus та/або WoS;

Категорія Б -  відповідність вимогам підпунктів 
1-8, у т. ч. наявність Web-сайту видання 
з українським та англійським інтерфейсами 
(Web-сторінки) з такою інформацією:

Журналам з категорії  А не потрібно мати 
український/англійський сайт, розміщувати 
статті в бібліотеці імені В. І. Вернадського, 
Національному репозитарії академічних 
текстів?

• розміщення на платформі «Наукова 
періодика України» в Національній 
бібліотеці України імені В. І. Вернадського 
та в Національному репозитарії академічних 
текстів

Для включення до категорій А, Б до МОН 
України подаються:

... документ про здійснення обов'язкового 
розсилання періодичного видання.

Закон України «Про видавничу справу» 
ст. «Видавець зобов'язаний: .забезпечувати 
своєчасне розсилання юридичним 
особам...обов'язкових безплатних і платних 
примірників видань.»
Приклад:
Журнал «Нейрофізіологія» видається у США -  
Springer?

Зараз усі журнали з наявного 
переліку (1 734) 
є журналами категорії В.
Що це означає?
А що означають А, Б, В?

Як саме у МОН України 
здійснюватиметься моніторинг 
дотримання вимог Порядку?

Усе листування з МОН України 
триває в паперовому вигляді.
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СТРУКТУРА ДРУКОВАНИХ НАУКОВИХ ФАХОВИХ ВИДАНЬ 
УКРАЇНИ ЗА ГАЛУЗЯМИ ЗНАНЬ СТАНОМ НА 01.03.2018
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22 856 у т. ч. 2 435 журналів Elsevier

2 429
Станом на 09.03.2018



J l l lN D B C
JOURNALS' INTERNATIONAL COMPLIANCE INDEX

СТРУКТУРА ЖУРНАЛІВ ЗА ГАЛУЗЯМИ ЗНАНЬ
(SCIMAGO JOURNAL , 2016 РІК)
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■ Кількість українських журналів ■ Кількість журналів, усього





ЩО ПОКЛАДЕНО В ОСНОВУ ІНДЕКСУ?Л 0 Е Х
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ВІДМІННІСТЬ 
ВІД ОЦІНОК, ЩО ІСНУЮТЬ
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ПОКАЗНИКИ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ
НАУКОВОГО ЖУРНАЛУ

НАЯВНІСТЬ (ВІДСУТНІСТЬ) ОБОВ'ЯЗКОВИХ 
АТРИБУТІВ НАУКОВОГО ЖУРНАЛУ

■ Юридична реєстрація журналу в країні 

його засновника

■ ІББІ\
■ Реєстрація видавця як суб'єкта 

видавничої справи (У Державному 
реєстрі суб'єктів видавничої справи -  для

України)
■ Юридична реєстрація засновника та 

видавця журналу
■ М ожливість 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 ж урналу співпадає (є близькою) з 
назвою іншого журналу

■ У  назві ж урналу 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 
ж урналу та видавця щодо засновників, 
власників, спонсорів, комерційної 
складової тощо

■ На сайті ж урналу наводиться інформація, 
яка не має до  нього прямого відношення

■ На сайті ж урналу 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

■ 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
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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

■ М ожливість 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 та 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 та 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

■ Журнал 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

■ 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 та 
процитувати їх

■ М ожливість 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
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ПОКАЗНИКИ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ
НАУКОВОГО ЖУРНАЛУ

ФОРМАЛЬНІ ОЗНАКИ ВІДНОСНО СТАТЕЙ,
ЩО ОПОСЕРЕДКОВАНО ВКАЗУЮТЬ
НА ЇХНЮ ЯКІСТЬ

■ Рівень цитування статей журналу в 
закордонних наукових виданнях

■ Присутність статей журналу в 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 фОІ) 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 у 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

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 тендерної 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



ОСНОВНА МЕТОДИЧНА ІДЕЯ JIC INDEXJ I 0 E X

Розрахунок 
величини JIC Index

Критерії
оцінки

Максимальна 
кількість балів 
показника 
(вага показника)

Оцінювання 
за кожним 
показником

Позитивний
від «0» до «10»

Максимальна 
кількість балів 
за умови 
відсутності жодної 
негативної оцінки

і

і

300

Негативний

2 =  300

якісні;
кількісні;
позитивні;
негативні

від  «-10» до «0»

E  -

0,500 і вище 

від 0,400 до 0,499 

від 0,300 до 0,399 

від 0,200 до 0,299 

до 0,199

ВІДНЕСЕННЯ 
ЖУРНАЛУ 
ДО ОДНІЄЇ 
З КАТЕГОРІЙ



МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ІНДЕКСУЛ 0 Е Х

ВИЗНАЧЕННЯ ОРІЄНТИРІВ ДЛЯ ПРОСУВАННЯ АКАДЕМІЧНИХ ЖУРНАЛІВ У СВІТОВИЙ НАУКОВИЙ ПРОСТІР НА ОСНОВІ 
ДОСЯГНЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ МІЖНАРОДНИМ НОРМАМ ВИДАВНИЧОЇ СПРАВИ ТА ПРИНЦИПАМ ПУБЛІКАЦІЙНОЇ ЕТИКИ

ЦЕ ІНСТРУМЕНТ, 
ЯКИЙ НАДАЄ 
МОЖЛИВІСТЬ

МІЖНАРОДНИМ БАЗАМ
• Отримати попередню інформацію 

та застереження

МОН УКРАЇНИ
• внести корективи у порядок

формування фахових видань, вимоги 
щодо захистів дисертаційних робіт

АВТОРАМ
• обрати якісний журнал

УНІВЕРСИТЕТАМ
• побудувати рейтинг публікаційної 

активності викладачів;
• стимулювати публікації в якісних 

журналах

ЧИ БУДЕ 
РЕАЛІЗОВАНО

НЕОБХІДНІ УМОВИ:
• підтвердження незалежними експертами релевантності Індексу;
• популяризація Індексу;
• залучення експертів для роботи в Індексі (ЗАПРОШУЄМО!)
• фінансування;
• зацікавленість з боку МОН України, університетів та інших закладів

ПОТЕНЦІАЛ ІНДЕКСУ?

РЕДАКТОРАМ, ВИДАВЦЯМ, ЗАСНОВНИКАМ
• оцінити свою позицію серед інших журналів в Україні;
• отримати поштовх для ґрунтовного та системного вивчення своєї діяльності;
• з'ясувати слабкі місця своєї політики та практики;
• отримати консультацію щодо можливостей розвитку;
• прийняти рішення щодо зміни менеджменту видавця;
• змінити видавця (ЗАПРОШУЄМО!)



НА САЙТІ
Інститут -  

співзасновник 
(вказано 

в Авторському 
договорі)

SCIMAGO ЦЕНТР САЙТ INDEX
JOURNAL ISSN ЕЛЕКТРОННОЇ COPERNICUS

(2016)
«Наукова думка»

Інститут -  
співзасновник ВЕРСІЇ

Закордонний Закордонний
RM Л Я R P I 1 hвидавець

Scopus DOAJ
(2018)

Закордонний

НАНУ видавець

/
\



ПРИКЛАД ОЦІНКИ ЖУРНАЛУ.
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ
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ПРИКЛАД ОЦІНКИ ЖУРНАЛУ.
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ

3

Структура номерів журналу за афіліацією авторів (2017 рік)

Афіліація 1 2 3 4 5

Україна 10 8 3 7 10

РФ - - 1 1 3

Іран - 1 1 - -

Інститут-засновник 7 6 3 5 6

Усього 14 11 7 10 13

6

8

3

8



ПРИКЛАД ОЦІНКИ ЖУРНАЛУ.
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ

1. Неточність інформації щодо видавця, сайтів
2. Головний редактор -  директор інституту- 

засновника
3. Заступник головного редактора -  заступник 

директора інституту-засновника
4. В українській версії друкуються окремі 

випуски (фактично монографії)
5. Автори значної кількості статей є 

працівниками інституту-засновника (видавця)
6. Відсутня українська версія сайту

7.........

ВИСНОВОК

ЖУРНАЛ У ПРОЦЕСІ ПЕРЕХОДУ (ПОВНОГО) ДО ЗАКОРДОННОГО ВИДАВЦЯ



ТРАДИЦІЙНИЙ

Передплата 
журналу в цілому 
(ДРУК)

ГІБРИДНИЙ

Передплата 
електронної версії 
журналу

Передплата 
журналу в цілому 
(ДРУК)

Плата за перегляд/
завантаження
статті

Плата за перегляд/
завантаження
номеру

Плата з авторів 
за обробку статті

OPEN ACCESS

Плата з авторів 
за обробку статті

Передплата 
журналу в цілому 
(ДРУК)



ПИТАННЯ ФІНАНСУВАННЯ ЖУРНАЛУ

БІЗНЕС-МОДЕЛІ 
УКРАЇНСЬКИХ ЖУРНАЛІВ

ДРУКОВАНИМ ЖУРНАЛ
можливо

З ЕЛЕКТРОННОЮ ВЕРСІЄЮ І ЕЛЕКТРОННИМ
ЖУРНАЛ

Передплата журналу
ПЛАТА З АВТОРІВ 
за обробку статті

Плата з авторів за обробку статті

ПЛАТА

• за редагування
• за перевірку на плагіат
• за 001
• одразу з поданням статті за рецензування
• після рецензування за публікацію
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ТЕНДЕНЦІЯ:
ПОШУК ЗАКОРДОННОГО ВИДАВЦЯ

ВАРІАНТИ СПІВПРАЦІ
Переклад української Видання журналу Формування фактично Включення до закордонного
версії журналу (повний цикл) нового журналу з 2-3 журналу деяких статей

українських з українського

ПИТАННЯ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
• Плутанина з видавцями
• Фактично втрата української афіліації
• Журнали, які формуються в Україні за бюджетні, кошти реалізуються комерційними видавництвами

ПЕРЕВАГИ
• Високий ступінь довіри з боку авторів, рецензентів, наукових баз (авансом)
• Швидке індексування базами
• Можливість спиратися на коштовні сервіси видавця
• Висока вірогідність того, що статті побачить широке коло фахівців

Ч _____________________________________________________________

ВИДАВЦІ
• Springer
• De Gruyter
• Allerton Press
• Окремі університети
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АЛЬТЕРНАТИВНІ ВАРІАНТИ 
РОЗВИТКУ ЖУРНАЛУ

АЛЬТЕРНАТИВНІ ВАРІАНТИ РОЗВИТКУ ЖУРНАЛУ
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