
Як опублікувати статтю 

у виданні, що 

індексується у Scopus 
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Оптимальні 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 або Scopus

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.

Будьте обережні – не майте справи з «хижацькими 
виданнями» та посередниками!!



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 видання?

 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?

 Обсяг публікацій; 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



Приклад: пошук видань у Web of 

Science за темою



Пошук видань у Scopus: за 

джерелами



Пошук видань у Scopus: за 

джерелами (приклад)



Пошук видань у Scopus: 

можливість порівняння видань



Пошук видань у Journal Citation 

Reports (Web of Science)



Функція Match у EndNote Online:

введіть назву та анотацію



Функція Match у EndNote Online: 

запропоновані результати пошуку



Квартилі журналів

Квартиль – категорія 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.



Як визначити квартиль журналу?

У Web of Science: 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
(Scopus)

Сайт

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)



Створення сповіщення про 

журнал у Web of Science



Створення сповіщення про журнал 

у Scopus



Створення сповіщення про 

журнал у Scopus: налаштування 



На що варто звертати увагу:

 Адреси сайтів журналів надійніше брати із сторінки 

видання у Scopus або Web of Science;

 Сайти журналів в Інтернеті зручніше 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);

 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



Що відбувається після подачі 

статті у наукове видання?

 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



Більш детально про рецензування 

– у « Publons Академії» 



Успішної 

роботи!


