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Навіщо і чому зараз 

Есть в осени первоначальной 
Короткая, но дивная пора 
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• Забаганка міністерства і керівництва? 

• Предмет хизування? 

• Останній довід королів (у нас є власний журнал)? 

• Добриво для індексу Гірша? 

• Результат наполегливої праці 

• Науковий капітал 

 

Що таке публікація 
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• науковий результат - нове наукове знання, одержане в процесі 
фундаментальних або прикладних наукових досліджень та 
зафіксоване на носіях інформації. Науковий результат може бути 
у формі звіту, опублікованої наукової статті, наукової доповіді, 
наукового повідомлення про науково-дослідну роботу, 
монографічного дослідження, наукового відкриття, проекту 
нормативно-правового акта, нормативного документа або 
науково-методичних документів, підготовка яких потребує 
проведення відповідних наукових досліджень або містить 
наукову складову, тощо 

 

Результат наукової діяльності 
 

ЗАКОН УКРАЇНИ 
Про наукову і науково-технічну діяльність 
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Нас ніхто не надрукує, а потім ніхто процитує, наша наука нікому 
в світі не треба… 
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Придивимося до високоцитованої роботи 
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Це ж тому що вони у Львові/Києві і з іноземцями співпрацюють.. 

Володимир Іванович Лущак  д.б.н., професор, 
завідувач кафедри біохімії та біотехнології 
Прикарпатського національного університету імені 
Василя Стефаника 
 



HIGHLY CITED 

RESEARCHER 

Ukraine 



доктор біологічних наук, професор 

Володимир Іванович 
Лущак 

Завідувач кафедри біохімії та біотехнології 
Прикарпатського національного університету 

імені Василя Стефаника 
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Де беруться цитування 

стаття 

матеріали,  
на які 

посилається автор даної статті 

матеріали,  
які  

цитують дану статтю 
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Чи можна порахувати те що не проіндексовано? 

No information available 

2008 
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Чи коректно проводити оцінку на неповних даних? 

DOI: 10.17116/terarkh201789732-38 

2017 



Скільки раз рахуються цитування 

за Google Академія? 

Двічі/тричі зараховані 
посилання 
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Навіщо потрібні наукометричні бази? 

• Глибина і ширина архіву 

• Принципи відбору (виключення)  

• і індексації журналів (повна чи вибіркова) 

Чим відрізняються такі бази? 

Навіщо когось рахувати і чому різні індекси Гірша? 

• Пошук та аналіз інформації 

• Оцінка наукової діяльності 
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• 7,8 млн науковців 

• > 20000 журналів у WoS Core Collection 

• 11655 журналів з імпакт фактором 

• Грошей на дослідження 

• Конкурентів 

• Час у рецензентів 

 

 

 

Конкуренція 

Грант 

https://data.worldbank.org/indicator/GB.XPD.
RSDV.GD.ZS?locations=UA 
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Рейтинги (кількість) 
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Рейтинги (якість) 
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Причини 
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Що таке перший квартиль 
 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Журнали, без імпакт фактор 
(Emerging Sources Citation 

Index) 
Журнали, не індексуються у Web of 

Science Core Collection (Zoological 

records) 

2015 2016 

2017 

IF2017= 

кількість цитувань у 2017 
 статей опублікованих у 2015─2016  

кількість статей у 2015 і 2016 

2017 
2017 

SCIE 
SSCI 
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http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi 

 

Українські видання з імпакт фактором 

Full Journal Title ISSN 

Symmetry Integrability and Geometry-Methods and Applications 1815-0659 
Condensed Matter Physics 1607-324X 
Theoretical and Experimental Chemistry 0040-5760 
Low temperature physics 1063-777X 
Kinematics and Physics of Celestial Bodies 0884-5913 
Journal of Superhard Materials 1063-4576 
Journal of Mathematical Physics Analysis Geometry 1812-9471 
Strength of materials 0039-2316 
Ukrainian Journal of Physical Optics 1609-1833 
Journal of Water Chemistry and Technology 1063-455X 
Materials science 1068-820X 
Neurophysiology 0090-2977 
Ukrainian Mathematical Journal 0041-5995 
Powder metallurgy and metal ceramics 1068-1302 
Cytology and Genetics 0095-4527 
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Emerging Source Citation Index 

Перелік 57 українських видань, що на вересень 2018 року 
індексуються у ESCI Web of Science Core Collection за посиланям  
https://goo.gl/AUgWm2  

https://goo.gl/AUgWm2
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• Web of Science 

• EndNote (Match) 

• Journal Citation Report 

• Природнім шляхом 

Обрати видання для публікації 

Журнал 
 для 

публікації 

Как распознать недобросовестные 
журналы и избежать публикаций в 
подобных изданиях 
https://youtu.be/vwsjnLyUq-k  
 
 

https://youtu.be/vwsjnLyUq-k
https://youtu.be/vwsjnLyUq-k
https://youtu.be/vwsjnLyUq-k


Вдосконалення 
власного видання 
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Як інші ? Аналізуйте Journal Citation Report 



Вартість публікації 



Традиційна модель  Відкритий доступ 

Бізнес моделі журналів 

Гібридна 

ХИЖАЦЬКА? 
друкуємо все або  
без рецензії або  

з тією що ви надішлете 
Докторів і кандидатів не рецензуємо 

Автори подають статтю 
Рецензія – прийом статті 

Платять читач (бібліотеки) 

Автори подають статтю,  
Рецензія – прийом статті – оплата авторами 

Читачі – безкоштовний доступ 

Автори подають статтю 
Рецензія – прийом статті 

Автори вирішують  як буде розповсюджуватися стаття 
традиційна модель – безкоштовно, якщо відкритий доступ - оплачують 
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Скільки коштує публікація в ОА журналі 

 

https://www.nature.com/openresearch/publis
hing-with-npg/nature-journals/ 
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• ЧИТАТИ 

• ЧИТАТИ 

• ЧИТАТИ ЛИШЕ ЯКІСНУ ЛІТЕРАТУРУ 

• Освітні програми (запрошуємо до використання наших 
навчальних курсів) 

• Моніторинг 

• Покарання (не зарахування публікацій) 

 

Як уникнути публікації у хижацьких виданнях 



ЯК ЗБЕРЕГТИ ЧАС 
Оцінка установи 
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Профіль організації – запорука точної оцінки  
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Оцінка здобутків установи 
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Результати 
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Не лише гарна візуалізація але і можливість оцінки  
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Аналіз публікаційної діяльності 
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Поглянемо на установи що мають від 500 статей 
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З якими країнами співпрацює 



ЯК ЗБЕРЕГТИ ЧАС 
Оцінка науковця 
кого запросити до співпраці 
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Оцінка діяльності  ResearcherID  
 

Україна 13 місце у світі за кількістю профілів  
www.Researcherid.com 

September 2018 
Russia 117845   
USA 114887    
Brazil 106045    
China 103866    
Spain 71036    
India 44110    

United Kingdom 40292    
Italy 35668    
Turkey 33605  
Australia  33347  
Iran 30264    
Japan 27017     

Ukraine 26989    
Germany   26861  
France 25204    
Poland 20122  
Czech Republic  20101    
Portugal 19428    
Malaysia 18958    
Korea 15349    
Netherlands 14648    
Mexico 14423    
 Canada 13576   
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H-index 

Результативність науковця за Web of Science 
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ResearcherID 
демонструє  
співпрацю і  
цитування 



ЯК ЗБЕРЕГТИ ЧАС 
Оформлення публікації 
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Оформлення публікації EndNote 

WoS 

Бібліотек 

Google Scholar 

- Експорт  

- Заповнити картку 

Формування каталогу  

Поділитися 

Додавання повних текстів 

Оформлення статей  Пошук журнала 

Organize Format Match 

Collect 



Формуванні стратегії 
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• Отримання якісних результатів в тч вибір партнерів 

• Вибір кращих журналів 

• Просування власних видань 

Публікаційна стратегія 

• мотивація 

• навчання 

• оцінка 

• порівняння 

• висновки 

• планування 

Реалізація 



45 

МОТИВАЦІЯ 

•Внутрішня 
•Зовнішня 
•Вимушена (покарання, стимулювання) 
•Природна (основні інстинкти) 
•Егоїстична 
•Патріотична 

Внутрішню мотивацію ми 
отримуємо від себе: 
бажання вирішити задачу 
заради задоволення від 
процесу. Коли ми зацікавлені 
в своїй роботі, ми 
внутрішньо мотивовані: і 
коли займаємося цією 
роботою, і коли просто 
думаємо про неї  
Тереза Амабиле  
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Ми швиденько надрукуємося! 
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Що пропонується 

Web of Science 

Платформа : 

 15 баз даних  

 > 34 тис журналів 

> 150 млн документів 

Тематичні колекції 

Патенти 

Регіональні індекси 

Унікальність Web of Science Core Collection  

ПОВНА ІНДЕКСАЦІЯ ДАНИХ 

всі документи журналу 

всі співавтори публікації 

всі організації 

всі гранти 

Web of Science Core Collection 

Перша в світі наукометрична база даних 

мультидисциплінарна 

архів з 1898 року 

> 70 млн документів 

> 1,4 млрд цитувань 

> 20 тис журналів 

oв тч 11,655 з імпакт-фактором  

oв тч 15 українських з імпакт-фактором 

oв тч 1800 журналів з мистецтва та гуманітаристиці 

oв тч 57 українські журнали в ESCI 

> 97 тис книг 

> 197 тис матеріалів конференцій 

> 35 млн патентних родин 
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Web of Science 
 

Якісна література 
Пошук та аналіз 

Тематик 

Журналів 

Партнерів 

Конкурентів 

Грантів  
Ефективне використання часу 
Можливість показати свої здобутки 
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Ми поруч 

З 2016 року компанією Clarivate Analytics для науковців України проведено 

257семінарів в 24 містах України 

360 вебінарів українською та російською мовами 

30 доповідей на конференціях і тематичних семінарах 

78 науковців відвідали 2 денні програми сертифікації 

134 – брали участь у одноденних практичних семінарах 

Web of Science Award  

youtube channel і facebook page Clarivate Analytics Українською  
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Інформаційні сайти 

https://clarivate.ru 

https://clarivate.com/ 

російською англійською 
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Тут мало бути 
Ваше прізвище 

https://clarivate.ru/webinars 

 

Вебінари російською  17-28 вересня 
 

Серия 1: Информационные инструменты для авторов научных публикаций 

• Основные навыки работы с информационной платформой Web of Science: поиск 
научной информации 

• Подбор и оценка журнала для публикации научных результатов 
• Поиск публикаций и показатели деятельности ученого по Web of Science 

• Серия 2: Информационные инструменты для анализа научной деятельности 

• Дополнительные возможности платформы Web of Science для анализа научной 
литературы 

• Профиль организации в Web of Science: возможности, создание, корректировка 
• Возможности InCites для оценки научной деятельности страны, организации, 

ученого 

Серия 3: Практические рекомендации по публикации в международных журналах 

• Как выбрать лучший журнал для своей научной публикации и избежать 
недобросовестных журналов 

• Основные требования к публикациям в международных журналах: технические 
аспекты 

• Основные требования к публикациям в международных журналах: структурные 
и содержательные аспекты 
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Інформація українською 

Інформація про семінари і вебінари українською 

https://www.facebook.com/WoS.Ukraianin/  

https://www.facebook.com/WoS.Ukraianin/
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Серія вебінарів українською 25-27  вересня 

25 вересня 2018 16:15 https://goo.gl/RPY51Z  
Оновлена платформа Web of Science. Використання ресурсу у науковій та освітній діяльності. 
Підбір і аналіз наукової літератури. Типи і особливості видів пошуку. Комбінування фільтрів і 
тегів, можливості пошуку у пристатейній літературі та схожих записах. Отримання повного 
тексту відкритий доступ та Kopernio. Оцінка обраної вибірки, звіти по цитуванню, збереження 
результатів, спільна робота з обраною літературою. Додаткові бази на платформі. 
26 вересня 2018 16:15 https://goo.gl/814Br3  
Наукові видання для публікації власних досліджень: критерії підбору та аналізу  
Ідентифікатори якісного наукового видання, бізнес моделі та вартість публікації. Підбір видання 
для публікації. Оформлення рукопису за необхідним форматом. Публікаційний процес. 
Розрахунок і особливості застосування імпакт-фактору, квартилю. Оновлений Journal Citation 
Reports додаткові функції. Як розпізнати і не потрапити до хижацьких видань. Перевірка 
індексації видання у Web of Science 
27 вересня 2018 16:15 https://goo.gl/hKjvTX  
Презентація та аналіз здобутків науковця. Оптимізація звітних процедур для автора та 
установи. 
Пошук доробку науковця у Web of Science, складнощі що можуть виникнути, їхні причини та 
подолання. Авторські ідентифікатори ResearcherID та ORCID: створення, наповнення, 
редагування, автоматичне створення звітів з публікаційної діяльності науковця /довільної групи 
вчених і їхня коректна оцінка 
  
 
 

https://goo.gl/RPY51Z
https://l.facebook.com/l.php?u=https://goo.gl/814Br3&h=AT3k-WqRrD9vcvBi0GPSWWBcKYEDI_OceQmsCVYZy1Ltbdb9g3Dx62gtdJyMCmekKoJ1oRhg0OHouQfSz3zExOBaQT467u0_FVOumf6cBRglslqDW-2T4xAx9VKWR7CChZUzPCOlFAnlfQnmQjQGGroCkeZD3GV7iUSJLstKCFIAZkc-eSdTEJQtGxQSjNvcU6_FznZt-UJNMzlVxnCTwMCHYnaGGLgiN5CTguq7dPe8_M7NVRSDHM7Mx6-dBgBpwdtNqvM_k8lGHhk8h73SIJIJQ1qmYGY5JacvOzhWR4oW1RqsnbkI1623g0s2r-hlnNJ33M8NF9LU156ZziySAZsle8_677bAaJB4L_05SUjHhr-t9xOdz0E2IyPhwTkyU9G8DhmtwTdjBAuOSQz9fYFZSg
https://l.facebook.com/l.php?u=https://goo.gl/hKjvTX&h=AT0S01jk3Qo5FZt-i1UIfg3N0fxviN-lLnHW8kYfSfgT9XdzIy1u5GIzhMOBR39l9C43Nyu7gzwSDLIbvBrGKrnbYFTSxcsIjR0hbsNBG2pmdRMZ-mmQNYj2LE0cogqQZ2TEhkospmB9JB65F2DdCnoHLpDpyHl_qS0I9wJokXeL-WV3YX5kpUbNHFT6yUoQuBrGt5gnwxq3hpbkjmCAJQ-f2V2h7x3a7oOhmjc0woSNRtcu3ZJ7InDlLJLnF0g4TYwPkxqb63t550SLf-lbAqijlvWZDNLg5cvp75RwDRIpjQqwROoiBzLpkRjk452Ji2jljzYIRfQFBI-QUXZRbhsicX4M6yaAOEl7-d3RoNxS2NCBJKER3OtlNCR_qwpTFeYUcdoM8QcFX-FQ7pN_ZFUgDA
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Clarivate Analytics українською 

youtube.com/channel/UCSMJ679M7c78lYA5eu41jYg    
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Корисні посилання 

webofscience.com 

my.endnote.com 

researcherid.com 

incites.thomsonreuters.com 

Clarivate.ru 

youtube.com/WOKtrainingsRussian  

youtube.com/channel/UCSMJ679M7c78lYA5eu41jYg  




