
д.пед.н., доцент, професор кафедри фіз.-мат. дисциплін
Льотної академії НАУ

Кузьменко Ольга Степанівна

ОПРИЛЮДНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 

НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

ЗАСОБАМИ SCOPUS І WEB OF 

SCIENCE CORE COLLECTION



Informative Societies

Knowledge Societies 
*Розвиток Big Data, використання методів, hi-tech (Business 

Intelligence (Text Mining, OLAP, Data Mining)

Data mining.

We make your data meaningful to predict 

future outcomes.

Statistics

We use statistics to measure the quality of 

data, define uncertainties and extract 

only accurate data.

Data modeling

We structure data in order so that it can 

feet the needs of application

Machine learning

We use machine learning to gather, 

integrate and process huge volumes of 

data.



Knowledge Management 

System

*Інформаційна мережева система, що забезпечує у

проблемній області роботи швидке з’єднання «тих, кому

необхідні знання «з тими, хто знає» або з

формалізованими джерелами ситуативно необхідних

знань.

*Knowledge Management System забезпечує постійне

нарощування інтелектуального капіталу організації,

цінність якого може перевищувати цінність матеріальних

активів у Knowledge Based Organizations.



Види Knowledge Management 

System

KMS

• Tacit 
Knowledge

KMS

• Implicit 
Knowledge

KMS

• Explicit 
Knowledge

https://goo.gl/JZHKJH
https://goo.gl/JZHKJH
https://goo.gl/JZHKJH




Networking and Information Technology 

Research and Development (NIT R&D)

сфера наукової і практичної

діяльності, яку ведуть

передові бізнесові і державні

організації для їх

трансформації в організації,

чия діяльність заснована на

знаннях (Knowledge Based

Organization) і для переходу

на рівень Суспільств знань

(Knowledge Societies).



Місце України за складовими Інноваційного індексу

Bloomberg, 2018-2020 рр.



ІННОВАЦІЙНА СПРОМОЖНІСТЬ І ТЕХНОЛОГІЧНА 

ГОТОВНІСТЬ УКРАЇНИ У МІЖНАРОДНИХ 

ПОРІВНЯННЯХ

Міжнародні рейтинги

Глобальний індекс конкурентоспроможності талантів

(Global Talent Competitiveness Index)

Міжнародні рейтинги

Глобальний індекс
конкурентоспроможності (Global

Competitiveness Index)

Інноваційний індекс Європейського
інноваційного табло (Innovation Union

Scoreboard)

Міжнародні рейтинги

Глобальний індекс інновацій (Global
Innovation Index)

Індекс інноваційного розвитку
агентства Bloomberg (Bloomberg

Innovation Index)



Модель Глобального індексу

конкурентоспроможності талантів



Глобальний індекс

конкурентоспроможності талантів



Рейтинги України за показниками критерію

«глобальні знання» у 2018–2020 рр.



Динаміка кількості друкованих робіт в 

Україні та кількості українських

публікацій в БД Scopus, од.



Індекс Хірша країн світу та України станом 

на 2020 р.



ПЕРЕЛІК УКРАЇНСЬКИХ ЖУРНАЛІВ, ЩО ІНДЕКСУЮТЬСЯ 

У WEB OF SCIENCE



Види видань

Наукове 

видання

Періодика Хижацькі 

видання

ISSN так так/ні так

doi так ні так/ні

Редагування так так так/ні

Рецензування так ні ні

Плата за 

статтю

так/ні ні так



Новизну

Актуальні
сть

Методи

Експеримент

Оформле
ння

Відсутніс
ть 

плагіату



Рекомендації на першому етапі підготовки 

публікації до Elsevier

1. Важливість Ваших досягнень, щоб поділитися ними через

публікацію.

2. Виберіть тип публікації.

3. Виберіть журнал, що відповідає Вашим запитам.

4. Звіртесь до інструкції для автора.



Вибір типу публікації



Швидкість публікації

Від подання до 

прийняття

(тижні)

Від подання до 

появи онлайн

(тижні)

Від подання до 

друкованої

версії

(тижні)

22,6 31,4 47,3

Редактори багатьох журналів пропонують процес 

«Fast Rejection»/ Швидке відхилення



Бази для пошуку журналів

1) Elsevier Journal Finder 

* http://journalfinder.elsevier.com/
Безкоштовний сервіс видавництва Elsevier. Пошук здійснюється за 
журналами Elsevier.

* 2) Springer Journal Selector 

* http://www.springer.com/?SGWID=0-102-12-988548-0
Безкоштовний сервіс видавництва Springer, що дозволяє здійснювати пошук 
журналів для Вашої публікації в базі даних.

* 3) Edanz Journal Selector 

* https://www.edanzediting.com/journal-selector
Безкоштовний сервіс компанії Edanz з пошуку інформації щодо подальшої 
публікації Вашої статті. Пошук здійснюється з понад 28 тис. назв журналів.

* 4) Manuscript Matcher 

* http://endnote.com/product-details/manuscript-matcher
Частково платний сервіс у рамках безкоштовного інструменту EndNote Online 
на платформі Web of Science компанії Thomson Reuters. 

http://journalfinder.elsevier.com/
http://www.springer.com/?SGWID=0-102-12-988548-0
http://www.springer.com/?SGWID=0-102-12-988548-0
http://endnote.com/product-details/manuscript-matcher


Scopus









Web of Science







1. Обіцянка написати рецензію на Вашу статтю в стислі терміни

Швидше за все, Вашу статтю навіть не прочитають, а сама рецензія буде 

містити «шаблонні» фрази.

2. Обіцянка швидкої публікації

У більшості авторитетних журналів Scopus публікація може «стояти в 

черзі» місяці.

3. Помилкова інформація про географічне положення

З'явилося безліч видань, які маскуються під авторитетні міжнародні

журнали з високим імпакт-фактором і видають себе за європейські чи

американські видання.

4. Фальшивий імпакт-фактор

Користуючись тим, що імпакт-фактор величина не постійна, його дуже

просто сфальсифікувати і написати довільне значення на сайті. 

5. Неповна контактна інформація

На сайтах сміттєвих журналів часто не вказано поштову адресу редакції, а 

направити статтю на публікацію можна тільки електронною поштою. 

6. Помилкова інформація про редактора і членів редакційної ради

Відсутність списку членів редакції - вагомий аргумент проти журналу. Але 

навіть якщо інформація про членів редакції є - можна її перевірити. 

7. Спам-розсилки

Нав'язливі пропозиції публікації статей, що розсилаються від імені відомих 

видань, - характерна риса сміттєвих журналів.



ПЕРЕВІРКА ХИЖАЦЬКИХ 

ЖУРНАЛІВ

Web of Science:

http://mjl.clarivate.com/

Scopus:

https://www.scopus.co

m/

http://mjl.clarivate.com/
https://www.scopus.com/


Як не стати жертвою хижацького 

журналу?

Компанія Science Insight підготувала чек-лист 

для перевірки журналу

1. Перевірка індексації 

2. Назва журналу

3. Процес рецензування

4. Хто публікується у журналі?

5. Які статті публікує журнал?

6. Як багато статей публікує журнал?

7. Перевірте сайт та видавництво журналу

8. Запитайте у експертів



▪ Імовірність - 40-90% ...

▪ Не впадайте у відчай. 

Це трапляється з усіма.

Спробуйте зрозуміти, ЧОМУ

▪ Уважно прочитайте рецензію.

▪ Будьте самокритичні

▪ Якщо Ви маєте намір подати заявку в інший журнал,

підійдіть до цього процесу, як до написання нової 

статті.

▪ Скористайтеся порадами рецензентів.

▪ Прочитайте інструкцію для авторів нового журналу 

ще й ще раз.

▪ Не подавайте статтю повторно не доопрацювавши її.



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!!!


