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• ДНУ видає 39 журналів та збірників наукових праць.  
З них 4 індексується у Web of Science (Emerging Sources Citation 
Index ):  
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S. Okovytyy  DNU, Ukraine 12 
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22 

L. Gorb,  Institute of Molecular Biology and Genetics, Ukraine 37 

      

J. Leszczynski Jackson State University, USA 70 

L. Ye,  Lund University, Sweden 38 

R.Paton,  University of Oxford, UK 25 

A. Arbuznikov  Technical University of Berlin, Germany 24 

B. Rasulev North Dakota State University, USA 22 

O. Isayev,  University of North Carolina at Chapel Hill, USA 12 

Y. Paukku,  University of Minnesota, USA 10 
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• Основні моменти щодо просування 

накових журналів до міжнародних 

наукометричних баз даних.  

 



• 1. Необхідно здійснити внутрішнє експертне оценювання журналів ВНЗ, 

виділити 15% найперспективніших видань, сприяти саме їх розвитку на рівні 

ВНЗ. Співробітниками ДНУ спільно з Open Science in Ukraine розроблено 

форму для оцінювання журналу за декількома сотнями критеріїв (починаючи 

від додержання видавничих стандартів завершуючи оформленням сайту), її 

можна використовувати під час оцінювання видань.  



• 2. Зруйнувати бюрократичні перепони у роботі редакторів 

(збільшити роль наукового редактора), оптимізувати технологічний 

процес, прискорити термін проходження рукопису від отримання 

редколегією до відсилання паперового примірника автору.  



• 3. Змінити назву журналу на англомовну, без 

вказування географічної локалізації журналу, яка б не 

дублювала назв вже існуючих міжнародних видань.  



• 4. Збільшити обсяг статтей до типових 
для найкращих міжнародних журналів 
(10–15 сторінок).  

• 5. Публікувати щонаймнше 4 номери 
журналу на рік, зробити наскрізну 
нумерацію сторінок всіх нометів 
протягом року, текст у журналі  - у дві 
колонки.  



• 6. Оформити зрозумілий і 

невеликий за об’ємом Author 

guidelines (різний для англо- та 

україномовних авторів), який 

зменшить кількість звернень 

авторів до редколегії із 

запитаннями.  



• 7. Перед рецензуванням обов’язково перевіряти 

кожний рукопис на наявність плагіату. Орієнтуватись 

не на відсоток співпадінь, а відмовляти у публікації за 

наявності навіть одного фрагменту з 5–8 слів або 5–8 

цифр у таблицях, які раніше були опубліковані.  



• 8. Формалізувати вимоги до кожного з розділів 

експериментальних статей за зразком найкращіх 

міднародних журналів відповідної тематики. Результати 

та Обговорення зробити окремими частинами рукопису.  



• 9. Стандартизувати кількість 

посилань до 45 ± 15 для 

експериментальних 

досліджень і 90 ± 20 для 

оглядових статей. Ретельно 

дотримуватись одного з 

міжнародних бібліографічних 

стандартів (наприклад, АРА).  



• 10. Формалізувати вимогу відносно того, щоб 

не менше 80% біблиографічних посилань 

мали індекси DOI. Редактор повинен 

перевіряти кожне бібліографічне джерело на 

сайті www.crossref.org. Не друкувати DOI у 

бібліографії, а оформлювати його у вигляді 

гіперпосилання.  



• 11. Здійснювати прискіпливе рецензування статистичних методів 

опрацювання даних. Вимагати від авторів впроваджувати ті 

експериментальні методи, які застосовують під час написання 

статей у найкращіх міжнародних наукових журналах певної 

галузі науки.  



• 12. Стимулювати залучення іноземних авторів до 

публікацій у журналі (наукова соціальна мережа 

ResearchGate). Ставити за мету кожен рік на 10–15% 

збільшувати частку іноземців серед авторів журналу 

(мета – 60–70% іноземних авторів).  



• 13. Приймати до публікації лише 25–50% від кількості рукописів, 
що надійшли до редколегії. Редактор збирає 5–7 рукописів з 
рецензіями та одночасно оцінює їх, відбирає лише дві найкращі 
статті, іншим відмовляє навіть за наявності позитивних рецензій. 
Тільки така селекція дозволить довести рівень журналу до 
міжнародних стандартів.  



• 14. Кожен рік збільшувати відсоток англомовних 

статей у журналі на 15–20%. Таким чином за 5 років 

треба перетворити журнали на англомовні.  



• 15. Щоквартально контролювати кількість посилань на статті 

журналу у базах Web of Science, Scopus та Scholar Google. 

Обирати для подальшої публікації рукописи з тієї тематики, які 

отримали найвищу кількість посилань.  



• 16. Структурувати оформлення сайту видання за зразком 

найкращих міжнародних журналів. Постійно оновлювати та 

доопрацьовувати сайт, адже інтернет-стандарти поступово 

змінюються.  



• 17. Індексувати журнал (укласти договори між базою 

даних та університетом) у міжнародних репозитаріях і 

професійних базах даних.  



• 18. Стимулювати відповідального редактора на рівні університету до 

періодичного внутрішнього аудиту видання. Фінансово стимулювати 

найкращих відповідальних редакторів. Проводити 

загальноуніверситетські щоквартальні наради відповідальних 

редакторів для обміну досвідом між ними, запрошувати на них 

представників міжнародних видавництв.  

 

• Всі інші рекомендації формалізовано в новому наказі МОН 

України про фахові видання. Кращі видання нашого університету 

впровадили ці вимоги на початку 2013 року і з 2015-го вже 

індексуються у Web of Science.  

 



• Зміна журналу – це не точкове явище, 
це процес, яки триває постійно. Цей 
процес гальмується, якщо його не 
стимулювати на рівні університету. 
Треба постійно нагадувати редакторам, 
що їх праця важлива, її оцінюють, на 
неї звертає увагу керівництво 
університету та МОН України.  

• Нарешті більшість українських наукових 
журналів почала інтенсивний рух до 
світових видавницьких стандартів. 
Рушійною силою цього руху повинне 
стати:  
– з одного боку стимулювання авторів 
публікувати кращі статті (зростання 
вимог до здобувачів наукового ступеня 
та вченого звання);  
– з іншого – підвищення кваліфікації 
редакторів наукових журналів (обмін 
досвідом із редакторами міжнародних 
наукових журналів, безпосередній 
контакт з експертами наукометричних 
баз даних, відповідальними 
співробітниками МОН).  



• На завершення хочу підкреслити, що «вступити» до Web of Science 
чи Scopus – лише перший етап тривалого перебування журналу у 
базі даних. З індексування у базі даних важкий шлях становлення 
журналу тільки починається. Необхідно публікувати статті, 
максимально привабливі для міжнародної наукової аудиторії, а це 
важка наполеглива праця редактора, яку необхідно певним чином 
оцінювати.  



• Успіхів усім нам у цій важливій справі! 

Дякую з увагу! 


