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Наукові журнали — один із найважливіших суб’єктів наукометрії та невід’ємна 
частина діяльності кожного вченого. Наукове видання об’єднує статтю автора та 
наукову спільноту і допомагає представити результати дослідження вченому 
суспільству.

ССьогодні розміщення своєї статті у рейтинговому та впливовому журналі 
позитивно впливає на репутацію й професійні показники вченого, відкриваючи 
безліч можливостей для подальшого розвитку науковця як в Україні, так і за 
кордоном.

Функціонування наукового журналу є складним і багатофакторним процесом. 
Він передбачає нескінченну боротьбу за якісний контент для випусків, підвищення 
власних метрик і рейтингів та включення у такі бази даних, як Scopus, WoS та інші.

ППід час формування попередніх випусків журналу наша команда ставила за мету 
детально дослідити всі аспекти публікаційної діяльності з точки зору вченого. 
П’ятий випуск, у свою чергу, увібрав матеріали, що націлені на висвітлення 
особливостей роботи наукових журналів.

ЗЗ нового номеру Ви дізнаєтесь не лише корисну інформацію щодо публікаційної 
діяльності, а й знайдете спеціалізовані дослідження про особливості покращення 
показників наукового видання, включення журналу до бази даних Scopus та 
залучення нових міжнародних досліджень й партнерів.

   З повагою,
Андрій Цурган

ВІД РЕДАКТОРА

Вітаю, шановні колеги!
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У сфері наукометрії я почав працювати як маркетолог в команді компанії «Наукові публікації – 
Publ.Science». На той час про наукометрію практично ніхто не говорив, але мені та моїм колегам 
хотілось досліджувати галузь більш детально та доносити до вчених інформацію за допомогою 
ретельної експертизи, аналізу, розуміння запитів науковців. Саме тому й виникла ідея рухатися у 
цьому напрямку. Нашим основним прагненням було допомогти українському досліднику 
розібратися на глибинному рівні, чому наукометрія є важливою складовою його наукової діяльності, 
і як можна використовувати її інструменти для професійного розвитку.
ССпочатку зі своїми колегами ми хотіли створити дайджест корисних новин та статей, але так 

захопились його підготовкою, що написали статей на повний випуск журналу. Після цього наша 
мета стала зрозумілою. На той час команда видання складалась з 4 людей. Поступово цілі проєкту, 
колектив та затрати почали зростати. Ми стали залучати експертів з наукометрії, спеціалістів, 
вчених, журналістів, заглиблюватися у сферу, піднімаючи все більш складні та актуальні теми. Але 
залишалось болюче питання інвестицій для розвитку проєкту. Тоді нашим партнером стала 
компанія «Наукові публікації», яка ідеологічно розділяла нашу мету.

Ідеологія нашої команди базується на формуванні якісного як 
«зовнішнього», так і «внутрішнього» контенту. Саме тому для 
кожного випуску друкованого видання ми витрачаємо багато 
часу на інформаційну складову і на розробку унікального ди- 
зайнерського оформлення обкладинки випуску, а також кожної статті та новини, що потрапляють 
до номеру журналу. Це необхідно для комплексного враження про журнал. Наша аудиторія хоче 
отримувати корисні матеріали, яким можна знайти практичне використання. Саме це ми 
реалізовуємо щоденно. Я глибоко переконаний, що в науці немає місця «воді». А за час роботи над 
нашим проєктом це переконання лише підтвердилося. Науковців цікавить те, що може допомогти 
їм в їхній профільній діяльності та професійній реалізації.

Так, наукометрія дійсно специфічна сфера, в якій мало хто досліджує і пише аналітичні та корисні 
матеріали. Тому наша задача й базується на тому, щоб вирішувати цю проблему шляхом вивчення, 
популяризації сфери в наукових колах, акцентування уваги на актуальних проблемах, розширенні 
співпраці з вітчизняними та міжнародними вченими, які також зацікавлені у її розвитку.

4



Перед розробкою кожного випуску ми спершу обираємо тематику, над якою будемо працювати 
всією авторською та редакторською групою. Ми аналізуємо сферу, її проблематику на даний момент 
часу, вивчаємо запити нашої аудиторії та тільки після цього приймаємо рішення. Зміст випуску 
розроблюється на брифінгах з авторами видання. Кожен має змогу запропонувати свої ідеї, думки, що 
згодом стануть єдиною структурою номеру журналу.

Особисто до моєї сфери відповідальності, поміж іншого, входить й прийняття рішення щодо розробки 
головної сторінки випуску та створення/відбору/розміщення графічного матеріалу для інформаційних матеріалів.

Перш за все для нас важлива експертність авторів. 
Тому на початку створення журналу, в силу співпраці з 
компанією «Наукові публікації», ми почали залучати до 
кооперації експертів компанії, які ділилися своїм 
досвідом у сфері наукометрії. Наша команда радіє, що 
після певного часу до нас стали долучатися вчені та 
журналісти з пропозицією писати для нашого видання.
ННаші автори мають цінний науково-публікаційний 

досвід. Вони постійно моніторять закордонні ресурси, 
офіційні сайти, блоги та сторінки наукометричних 

«гігантів»: Scopus та Web of Science, спілкуються з вітчизняними та закордонними колегами, слідкують 
за блогами та соціальними мережами, аналізують наукометричну ситуацію у світі. Саме такий підхід 
допомагає розуміти сферу, прогнозувати шляхи розвитку, експертно реагувати на нестандартні для 
наших науковців події, швидко пропонуючи ефективні рішення та поради.
Ми співпрацюємо на добровільній основі, і для нас це є важливим показником, що сфера наукометрії 

дійсно хвилює вчених, які готові витрачати свій дорогоцінний час на аналіз актуальних тем з галузі.

Карантин не вплинув серйозно на роботу журналу, проте нам довелось трохи затримати вихід 
четвертого випуску журналу. Всі співробітники видання працювали віддалено. Ми стали «віртуальною 
редакцією» на деякий час. Хоча переважна більшість нашої команди так і функціонує. Наприклад, 
віддалено погоджують теми для статей, надсилають їх на доопрацювання і публікацію в журналі 
(автори видання) або редагують матеріали випуску в онлайн режимі (редакційна група).
ТТак як люди, які працюють над проєктом «Наука та метрика», займаються ним на добровільних, 

ідейних засадах – наш журнал не втратив жодного «бійця» за час карантину. Єдині незручності з'явилися 
лише через затримки в роботі з поліграфією, а також з віддаленим друком, неможливістю безпосередньо 
контролювати процес виготовлення випусків і складністю з їхнім подальшим поширенням.

У стратегію розвитку нашого проєкту закладені класичні та ноу-хау рішення зі сфери маркетингу 
для забезпечення розвитку потенціалу проєкту та його зростання. Ми активно використовуємо 
соціальну мережу Facebook, розвиваємо канал в Telegram, регулярно проводимо інформаційні e-mail 
розсилки. Також створюємо разом з партнером унікальний відеоконтент, співпрацюємо з 
науково-навчальним центром, який проводить вебінари та семінари з наукометрії. Ми постійно 
аналізуємо відвідуваність сайту, щоб вдосконалювати його та робити більш інтуїтивним для 
використання. Інструменти постійно оновлюються. Для подальшого ефективного розвитку та 
функціонування нам неофункціонування нам необхідно тримати руку на пульсі тенденцій та продумувати нові рішення.
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На початку запуску проєкту ми навіть 
не могли розраховувати на таке велике 
охоплення цільової аудиторії. Вченим 
дійсно цікаво дізнаватися про всі тонкощі 
публікаційної діяльності у вітчизняних та 
міжнародних журналах, відмінностях у 
діяльності наукометричних баз даних, в 
ророзрахунках, пов'язаних з індексами, мет- 
риками тощо. Мої слова можуть підтвер- 
дити цифри. Пройшов майже рік після 
запуску нашого інтернет-порталу, і сьо- 
годні його відвідує у середньому 20 тисяч 
користувачів у місяць, а наукові бібліотеки та опорні ЗВО України систематично цитують наші 
аналітичні статті, новини, ексклюзивні інсайдерські матеріали на своїх сайтах та в соціальних мережах.

На цей момент розвитку проєкту ми розглядаємо медійні майданчики, що схожі у своєму 
напрямку діяльності з нами, а також спеціалізовані платформи, бібліотеки, ЗВО, науково-орієнтовані 
сайти, блоги, групи в соціальних мережах, які можуть бути альтернативним місцем розміщення 
нашого контенту. Ми відкриті до співпраці та активно запрошуємо вчене товариство долучатися до 
нашого авторського колективу, щоб разом з нами висвітлювати сферу наукометрії.

Насправді, планів дуже багато. Але гло- 
бальна ціль – розвивати сферу наукометрії та 
науки у нашій державі, так і залишається! 
Окрім цього, писати ще більше якісних 
матеріалів, які будуть допомагати нашим 
вченим глибше орієнтуватися у всіх подіях, 
новинах та нововведеннях у сфері. Ми 
прагнемо,прагнемо, щоб наші науковці робили впевнені 
кроки у своїй діяльності, не відволікаючись на 
моніторинг інформації, яку вони і мають 
отримувати від професійних ЗМІ.
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дається, що придумати ідею, експериментально її перевірити й запропонувати роз-
робку або патент ринку не є складним процесом. В XXI столітті в такому форматі реа-
лізуються стартапи. Але щоб перевірити ідею потрібно мати як мінімум лабораторію і 

певне фінансування.
В той же час ідея в 99% випадках є результатом синтезу аналізу інформаційних потоків, 

практичного досвіду та потреби вирішення певної проблеми.
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Так, в далекому 1556 р. була видана «De Re 
Metallica» («Про гірничу справу») за авторства 
вихідця з Саксонії Georgii Agricolae (Георг 
Агрікола або Георг Павер, 1494-1550), в якій 
вперше було узагальнено та систематизовано 
тогочасні практичні знання та технології сто- 
совно гірничої справи та металургії. Впродовж 
стстоліть книга була посібником для багатьох 
поколінь вчених та практиків, тим більш що вона 
перекладена багатьма європейськими мовами. 
Так була закладена перша цеглина в фундамент 
науки про метали. В подальші століття кількість 
наукових публікацій та технологій стрімко 
зростала, тим більш що метали були рушійною 
силоюсилою трьох промислових революцій. Анало- 
гічним чином в часовому вимірі розвивались 
гуманітарні та інші технічні науки.

І ось настав час, коли суспільство вирішило 
визначити коефіцієнт корисної дії (ККД) нау- 
ковців. І тому для оцінювання ККД були вибрані 
кількість публікацій та цитувань, а також індекс 
Гірша (h - index).

ВВ сегменті технічних наук результативність 
наукової роботи, з одного боку, визначають кіль- 
кістю статей науковця або колективу науковців. З 
іншого боку, ефективність наукової роботи про- 
являється у впровадженні розробок в техно- 
логічно-бізнесове виробництво. Очевидно, що 
основна мета науковця – просування розробки 

на ринок. Позитивного результату можливо до- 
сягти або шляхом створення своєї компанії для 
виробництва нового продукту або продажем 
патенту/розробки іншій виробничій компанії.

ННа першому етапі визначимо, чи є взагалі 
зв’язок між кількістю публікацій та заявок на 
патенти у світовому вимірі. Проведене спів- 
ставлення рейтингів країн за підсумками 2018 р. 
за кількістю цитованих публікацій та кількістю 
поданих заявок на 
патенти показало 
наступне.

В форматі «Топ – 
50» країн світу коефі- 
цієнт кореляції між 
вказаними масивами даних становить 0,89, в 
форматі «Топ – 10» – 0,86. Таким чином, на 
світовому ринку науки має місце тісний зв’язок 
між цитуванням наукових публікацій та патен- 
туванням наукових ідей/розробок. Якщо роз- 
глянути «Топ-10» країн-лідерів світового ринку 
науки, то слід констатувати перевагу США та 
КиКитаю над іншими країнами світу (табл. 1). Їх 
сумарна частка в цитованих публікаціях за 2018 р. 
складає 32,4%, а в поданих заявках на патенти – 
68,1%. Це свідчить не тільки про гегемонію цих 
країн у науковому плані, а і про домінування на 
світовому товарному ринку. При цьому, слід 
відзначити, що в 2018 р. на десять країн-лідерів 
припалоприпало 61% цитованих публікацій та 85,5% 
заявок на патенти. Україна в звітному році за 
кількістю цитованих публікацій зайняла 46 місце 
(частка 0,37%), розмістившись між Чилі (0,38%) та 
Колумбією (0,34%). За кількістю поданих заявок на 
патенти Україна знаходиться на 28 місці (0,13%) 
між Філіппінами (0,14%) та Аргентиною (0,12%).

З

ШЛЯХ НАУКОВОЇ РОЗРОБКИ: ВІД ІДЕЇ ДО ПАТЕНТУ
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По перше, слід відзначити, що за кількістю статей лідирують «Інформаційно-обчислювальні 
науки і технології», «Інженерія матеріалів» та «Електрична та електронна техніка». В той же час, в 
сегменті подачі заявок на патенти перші три місця займають «Інформаційно-обчислювальні науки і 
технології», «Електрична та електронна техніка» та «Інформаційні системи». Як бачимо, це 
відповідає трендам Industry 4.0.
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По друге, встановлено, що в даній вибірці світового виміру коефіцієнт кореляції між кількістю 
патентів та кількістю наукових статей в наведених галузях становить 0,60. Це свідчить про доволі 
тісний зв’язок між цими показниками наукової діяльності. Тобто частина ідей, що висвітлюються в 
статтях і публікуються в журналах, оформлюються як об’єкти інтелектуальної власності з 
перспективою реалізації на ринку. Різниця в оцінці коефіцієнту кореляції між публікаціями та 
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патентами з використанням баз Scopus та Dimensions свідчить про різне наповнення цих баз, а також 
класифікаційні відмінності. Це не дозволяє точно визначити потрібні параметри вибірок.

Співставлення даних по Україні в форматі промислових галузей стосовно «цитованих публікацій» по 
базі Scopus та «заявок на винаходи» відповідно до звіту ДП «Український інститут інтелектуальної 
власності» викликає певні складнощі. Проте згруповані дані (табл. 2) надають певні матеріали для 
роздумів і висновків.

Цитовані
публікації (ЦП)

Кількість,
шт.

Кількість,
шт.

Частка,
%

Частка,
%

Заявки на 
винаходи (ЗВ) Відношення

кількості
ЦП до ЗВ, од.Найменування галузей

2304

1235

1208

734

666

373

105

53

18

6696

Електрична та електронна 
техніка
Інформаційно-обчислювальні
науки і технології

Машинобудування

Інформаційні системи

Інженерія матеріалів

Хімічна інженерія

Біомедична інженерія

Фармакологія та
фармацевтичні науки

Комунікаційні технології

Разом

34,41

18,44

18,04

10,96

9,95

5,57

1,57

0,79

0,27

100,00

74

24

410

6

81

80

21

127

27

850

8,71

2,82

48,24

0,71

9,53
9,41

2,47

14,94

31,14

51,46

2,95

122,33

8,22

4,66

5,00

0,42

0,67

7,88

3,18

100,00

По-перше, в 2019 р. кое- 
фіцієнт кореляції між «ци- 
тованими публікаціями» та 
«заявками на винаходи» в 
Україні в промисловому 
сегменті науки становить 
0,22. Це свідчить про доволі 
низкунизку трансформацію нау- 
кових досліджень та ідей в 
об’єкти інтелектуальної влас- 
ності (винаходи). По друге, 
якщо в світовому промис- 
ловому сегменті (рис.) відно- 
шення кількості статей до 



наукову новизну, в ній є чітка і логічна 
структура, і вона може зацікавити 
інших науковців – можна спробувати 
свої сили і подати статтю до фахових 
видань категорії «А», які індексуються 
в міжнародних наукометричних базах 
даних (в переважній більшості це 
журнали,журнали, які індексуються в Scopus та 
Web of Science). Якщо ціллю 
публікації є отримання вченого 
звання або ступеня – особливу увагу 

варто звернути на квартиль журналу, в якому планується розгляд статті, оскільки індексація в 
престижних журналах зараховується як декілька публікацій у фахових виданнях.

Автор 
ВЛАДИСЛАВ РОМАНЕНКО
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Кожен вчений за період своєї діяльності стикається з питанням публікації результатів своєї 
праці в наукових журналах. На сучасному етапі розвитку наукометрії кількість публікацій 
прямопропорційно впливає на престижність вченого в науковому світі. Проте важлива не тільки 
кількість наукових робіт, а також якість. За тривалий період співпраці із науковцями різних країн, 
я зміг прослідкувати загальну тенденцію, яка полягає у відсутності часу для публікації своєї статті. 
Стикаючись з цією проблемою під час написання власних наукових робіт, я визначив декілька 
ключових моментів, на які варто звернути увагу вченому:
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перший-ліпший журнал, назва якого відповідає темі 
Вашої роботи. Необхідно для початку відібрати 
кілька найбільш оптимальних на Вашу думку 
видань і ретельно ознайомитись із списком останніх 
публікацій, а також провести аналіз по спів- 
відношенню тематики роботи у відповідності з 
науковим напрямом журналу. У разі, якщо поспішно 
відправитивідправити статтю до публікації, можна отримати 
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Будь-який важливий етап розвитку наукової діяльності вченого пов’язаний з публі- 
каційною активністю. Для отримання звань доцента, професора, старшого наукового 
дослідника, наукових ступенів, оппонування робіт та інших наукових цілей вчені повинні 
мати значні здобутки в дослідженні актуальних проблем своєї наукової галузі, а також мати 
публікаційний портфель, що фактично виступає презентацією його наукових досліджень.

ННещодавно на рівні нормативних актів були внесені вимоги про обов’язкову наявність 
публікацій в наукометричних базах даних Scopus та Web of Science. Відсутність 
необхідного рівня обізнаності у вітчизняних вчених, на жаль, призвела до того, що про 
публікації в цих журналах з’явилось безліч міфів та неточностей, що призводять до 
виникнення труднощів, які заважають вченим реалізувати свої наукові цілі.

Авторка 
МАРИНА ЯЩЕНКО

Відповідають вимогам 
міжнародних баз даних та вхо- 
дять в Scopus та/або Web of 
Science Core Collection. 

Однією з проблем, що наразі гостро стоїть перед науковцями нашої країни, є підбір журналу 
для публікації своїх робіт. Розберемо детально, де вченому краще опублікувати свої статті.

Відповідають вимогам наукових журналів 
та мають: свідоцтво про держреєстрацію, 
ISSN, DOI, веб-сайт з англійським 
інтерфейсом, латинські метадані, 

розміщення у «Науковій періодиці» та 
профільних базах даних, а також вико- 
нання вимог до редакційного складу.

Категорія присвоюється всім науковим 
фаховим виданням, що включені до Переліку. 
Також може присвоюватися журналам, що 
були вилучені з категорії «А» або категорії «Б», 
на термін два роки. Якщо видання протягом 
двох років не отримало права на присвоєння 
категорії «А» чи категорії «Б», вилучається з 

Переліку без права поновлення.Переліку без права поновлення.
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Cтаном на 31.07.2020 до міжнародних наукометричних баз даних Scopus та Web of 
Sience (Core Collection) одночасно входить 32 вітчизняних наукових видань. 
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Авторка 
ТЕТЯНА ЖУРКОВИЧ
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В час розвитку мережі Інтернет надзвичайно виріс інтерес до послуг та роботи IT-спеціалістів. 
Мене звуть Анна, і я працюю frontend-розробником в компанії, яка тісно співпрацює з журналами, 
які індексуються в Scopus і Web of Science. Наш IT-департамент спеціалізується на розробці 
простих у використанні та функціонально складних сайтів для наукових журналів та видань. 
Робота над кожним з яких вимагає вивчення та дотримання вимог публікаційних баз, пошукових 
систем, потреб користувачів та видавництв тощо. 
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Авторка 
АННА ДЖИМ
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бражати посилання коректно, індексувати усі сторінки, 
оновлення інформації та зображень з сайту.

20



21



22

Користуючись показником CiteScore, вчений зможе 
розглядати видання для власних публікацій та краще в 
них орієнтуватися
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Наразі у науковому світі недоброчесні видання все частіше називають одним словом – «хижаки». 
Але, окрім цього поняття, існує й інші негативні явища у науково-видавничій діяльності – «фейк» 
або журнал «клон». І цю різницю між «фейком», «хижаком» та «клоном» потрібно розуміти.
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Це динамічні колекції журналів, що 
підлягають постійному оцінюванню з 
метою відповідності журналів необхід- 
ному індексу. Журнали ESCI, які 
отримують визнання, переходять в SCIE, 
SSCI або AHCI, а журнали SCIE, SSCI і 
AHCI, що втрачають вплив – в ESCI. 
Журнал,Журнал, якість якого погіршується, 
виключається з основної колекції Web of 
Science. Детальніше з процесом можна 
ознайомитися на рисунку:

Авторка 
ЕЛИЗАВЕТА БАТАЄВА
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Назва анотація

доречна
доречна
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тегію своєї діяльності. Але, якщо ви 
помітили розбіжності у показ- 
никах квартилю журналу, необ- 
хідно враховувати вимоги до нього 
згідно тієї платформи, що зазна- 
чена у законодавчих документах 
вашої країни, а також в залежності 
відвід публікаційних вимог наукової 
організації, де ви працюєте.

У документі чітко прописані вимоги до пуб- 
лікації згідно з сервісом SCImago. Тому уважно 
читайте вимоги в документах, консультуйтесь з 
цього приводу зі своїми колегами, спеціалістами з 
науково-публікаційного консалтингу, щоб бути в 
курсі усіх нюансів та успішно розвивати свої 
наукові дослідження.
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