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Опис результатів наукового дослідження, їхня подальша публікація та 

поширення – важливі етапи процесу дослідження. Окрім оформлення рукопису, списку 

використаних інформаційних джерел, архівування первинних дослідницьких даних 

важливим також є вибір видання для публікації. На сучасному етапі розвитку наукової 

комунікації існує понад 100 тисяч наукових журналів. Постійно з'являються, так звані, 

«хижацькі» видання та журнали «клони», що порушують принципи академічної 

доброчесності та ігнорують загальноприйняті світові норми видавничої етики. 

Трапляються випадки, коли автори сплачують чималі кошти і не отримують публікації, 

або друкуються у виданнях і наражаються на репутаційні втрати. Для пошуку і вибору 

журналу для публікації результатів наукових досліджень зручно використовувати 

цифрові інструменти. Пропонуємо ознайомитися з сервісами видавничої компанії 

Elsevier, що допомагають вибрати журнал відповідної тематики. 

І. Пошук журналу з використанням сервісу Journal Finder 

Видавнича компанія Elsevier розробила власний сервіс з пошуку видання для 

публікації – JournalFinder. Щоб розпочати пошук видання, перейдіть на сторінку сервісу 

та заповніть шаблон, де вкажіть: 

 Paper title – назву своєї роботи 

 Paper abstract – анотацію до неї 

 Keywords – ключові слова 

 Field of research – предметну галузь з доступного переліку. 

Для прикладу скористаємося однією публікацією, що розміщена в електронному 

архіві КПІ ім. Ігоря Сікорського (ELAKPI) https://ela.kpi.ua/. Заповнимо всі поля 

шаблону (обов’язково, англійською мовою), виберемо предметну галузь і натиснемо 

Find Jornals (знайти журнали). 

 

https://journalfinder.elsevier.com/?fbclid=IwAR0PEpSwU0LMZhaMnVAna4ULZ6xfxqKo16BNDdjCdXZU6ce8k3EPkaZaxZM
https://ela.kpi.ua/
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За результатами пошуку отримуємо для ознайомлення 49 наукових журналів, 

яким відповідає тематика рукопису. Система пропонує як журнали традиційної моделі 

– Journals with subscription (автор не сплачує за публікацію), так і журнали відкритого 

доступу – Journals that offer gold OA (автор сплачує за публікацію). 

 

Запропонований список можна відсортувати – Sort by: 

 Best match (за релевантністю) 

 Journal name (за назвами) 

 SiteScore, Impact factor (за цитованістю) 

 Acceptance rate (за коефіцієнтом прийнятності – відсоток позитивних відповідей) 

 Time to 1st decision (за часом очікування першого рішення) 

 Time to publication (за часом до друку публікації після її затвердження). 

 

Щоб отримати більше інформації про конкретне видання, потрібно натиснути на 

обкладинку, де можна дізнатися: 
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 Subject area (предметну галузь) 

 Recent articles (нещодавні публікації журналу) 

 Journal scope (пояснення щодо редакційної політики та тематичне спрямування 

журналу) 

 Guide for Authors (керівництво для авторів). 

 

 

Продовжити розгляд видання можна перейшовши на його сайт, для цього 

потрібно натиснути Journal website біля назви журналу. 
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ІІ. Алгоритм подання рукопису до журналу 

Детально перегляньте усі видання, що пропонує сервіс. Якщо вибрали журнал, 

скористайтеся опцією Submit paper, щоб подати рукопис. Для прикладу пропонуємо 

розглянути алгоритм подачі рукопису до журналу Journal of Mathematical Analysis and 

Applications.  

 

Натиснувши Submit paper, переходимо до сторінки редакційного менеджера - 

Editorial Manager. Далі потрібно заповнити реєстраційну форму Register (вгорі 

ліворуч на панелі навігації) або авторизуватись, якщо вже подавали рукопис раніше. 

 

 

Розпочніть реєстрацію, зазначте ім’я, прізвище та електронну адресу. Натисніть 

Contunue. 
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На наступному кроці вигадайте собі ім'я користувача та пароль, заповніть решту 

полів, позначених червоним кольором. 

 

 

Продовжуйте реєстрацію та зазначте: 

 Position (посаду) 

 Institution (організацію – використовуємо офіційну назву англійською мовою: 

National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute» 

або короткий варіант: Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute) 

 Street Address (юридичну адресу – 37, Prosp. Peremohy) 

 City – Kyiv 

 Zip or Postal Code – 03056 

 Country or Region – (оберіть з переліку UKRAINE). 
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Оберіть з переліку галузь знань, яку досліджуєте, за допомогою кнопки Select 

Personal Classifications (вибрати особисті класифікації), позначте відповідну клітинку, 

натисніть ADD (додати) та Submit (подати). 

 

Тепер відкрийте шаблон Personal New Keyword (особисті ключові слова), 

додайте 5 або більше ключових слів, по одному, натискаючи щоразу New Keyword 

(нове ключове слово) та ADD (додати). Коли всі ключові слова буде додано до шаблону, 

натисніть Close та продовжіть реєстрацію Continue. 

 

Перевірте ще раз особисту інформацію, ознайомтеся та погодьтеся з політикою 

конфіденційності. Натисніть Continue. Таким чином процес реєстрації буде завершено. 
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Ознайомтеся з листом від редакції, що підтверджує реєстрацію. 

 

Для авторизації на сайті журналу зазначте своє ім’я, пароль та натисніть Author 

login. 

 

Для подачі рукопису, на сторінці Author Main Menu (головне меню автора), 

потрібно обрати опцію Submit New Manuscript (подати новий рукопис). 
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Оберіть тип своєї публікації із запропонованого меню та натисніть Proceed 

(продовжити). 

 

Наступний крок – зв'язок облікового запису з ідентифікатором ORCID автора. 

Використовуйте кнопку Link to ORCID Record, щоб перейти до ORCID. 

 

На сторінці ORCID, що відкрилася, авторизуйтеся, вказавши свою електронну 

пошту (або ідентифікатор ORCID), пароль та натисніть Sign into ORCID. 
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Надайте Elsevier Editorial доступ до Вашого запису ORCID. 

Якщо всі кроки виконано правильно, з’явиться повідомлення – This ORCID iD 

has been Authenticated. Далі знову натисніть Proceed. 

 

У вікні, що з’явилося, завантажте файл зі своїм рукописом, використавши 

функцію Browse та натиснувши Proceed.  
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Після подання рукопису Вам потрібно відповісти ще на декілька запитань та 

додати свої коментарі. Надалі очікуйте зворотній зв'язок від редакції журналу та 

відслідковуйте на сайті етапи просування Вашої публікації. 

ІІІ. Пошук журналу у БД Scopus 

Обрати журнал для публікації можна і самостійно, опрацьовуючи видання, що 

входять до БД Scopus, відповідно до тематики дослідження. 

Відкрийте сайт БД Scopus. У верхньому меню оберіть і натисніть Sourses (джерела). 

 

Далі пошук журналу можна здійснювати за Title (назвою), Publisher (видавцем), 

ISSN та Subject area (предметною галуззю). Щоб вибрати видання в межах конкретної 

галузі знань, оберіть з переліку Subject area, а потім натисніть Enter subject area, щоб 

переглянути доступний перелік. 

 

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
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Наприклад, щоб обрати видання з комп’ютерних наук, у переліку обираємо 

Computer Science, а в межах цього великого розділу – конкретну тематику, скажімо, 

Computational Theory and Mathematics (Теорія обчислень та математика). Обравши, 

натисніть Apply (застосувати). 

 

 

За цим запитом отримуємо 158 видань, що відповідають обраній тематиці. 

Джерела згруповано за цитованістю (на початку запропоновано найцитованіші видання, 

а наприкінці – менш цитовані). Цей перелік журналів можна завантажити собі у форматі 

Excel, обравши одразу всі джерела для подальшого опрацювання.  
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Отриманий перелік джерел можна відсортувати за різними ознаками за 

допомогою фільтрів – Filter refine list. 

 

Наприклад, можна з переліку обрати журнали відкритого доступу – Display only 

Open Access journals. У таких виданнях, зазвичай, вартість публікації сплачує її автор. 

Але таку публікацію зможуть прочитати більше колег-науковців, а також процитувати 

її. 

Також можна переглянути джерела, що входять у 10 % найбільш цитованих 

матеріалів цієї галузі – Show only titles in top 10 percent. 

 

Можна обрати журнал за одним з чотирьох квартилів, скориставшись фільтром 

Citescore highest quartile. 
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Quartile – категорія наукових журналів, що відображає рівень цитованості 

журналу. 

За результатами ранжування кожен журнал потрапляє в один з чотирьох квартилів: 

Q1 – 25% журналів з найвищими показниками цитованості 

Q2 – середньо високе положення (від 50% і до 25% з найвищими показниками 

цитованості); 

Q3 – середньо низьке положення (від 75% до початку 50%); 

Q4 – крайнє нижнє положення (нижні 25%). 

Щоб вибрати видання конкретного квартилю, відмітьте потрібний (один, або 

кілька) і натисніть Apply. 

   

 

Визначитися з типом видання допоможе фільтр Sourse type. Відмітивши одну, 

або декілька позицій, можна обрати журнали, серіальні книжкові видання, матеріали 

конференцій тощо. 

 

У сформованому переліку результатів пошуку кожна назва джерела є активною. 

Натиснувши на неї, можна отримати більше інформації про видання (Sourses details): 

 наукометричні показники (CiteScore, SGR, SNIP) 

 період індексування у Scopus (Scopus coverage years) 
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 видавця (Publisher) та міжнародний серіальний номер видання (ISSN) 

 тематичне охоплення (Subject area) 

 посилання на сайт видання (Journal Homepage). 

 

На сайті журналу є розділи для автора: 

 Article collections (архів номерів) 

 About the Journal (інформація про видання та його редакційну політику) 

 Guide for authors (керівництво для авторів).  

 

Лише після детального ознайомлення з кожним знайденим журналом, з 

тематикою та особливостями оформлення статей, автор може обрати видання для 

подання рукопису. 

Надіслати рукопис автор має право до одного журналу, і лише у випадку відмови 

матеріал можна подавати до іншої редакції.  

IV. Пошук журналу з використанням вільно доступного сервісу 

SCImagoJR (SJR) 

Доступ до БД Scopus надається в локальній мережі КПІ імені Ігоря Сікорського, 

разом з тим дослідники можуть налаштувати собі віддалений доступ, заповнивши 

відповідну реєстраційну форму. У випадку, якщо дослідник не має доступу БД Scopus, 

https://docs.google.com/forms/d/1gWuNm1rV5eRlKhdx7_aev-qawss5OzBR7OT27Wvl8K0/viewform?edit_requested=true
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для вибору видання завжди можна скористатися вільно доступним сервісом 

SCImagoJR 

Спочатку зайдіть на сайт та оберіть  опцію Journal Rankings (рейтинг журналів), 

натиснувши на неї. 

 

Пошук журналів можна здійснювати за галузями знань, предметними 

категоріями, країнами тощо: 

 All subject areas – (предметні галузі) 

 All subject categories – (предметні категорії) 

 All regions / countries – (регіони / країни) 

 All types – (типи видання). 

Розпочніть пошук за предметною галуззю, для цього натисніть на стрілочку біля 

All subject areas, перегляньте перелік та оберіть потрібну галузь. 

 

 

 

Наприклад, щоб обрати журнали з інженерії, необхідно знайти у переліку та 

натиснути Engineering. 

https://www.scimagojr.com/
https://www.scimagojr.com/
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Перейдіть до наступного фільтру – All subject categories. Натисканням стрілочки 

можна отримати предметні категорії саме до галузі Engineering.  

 

Оберіть предметну  категорію, що найбільше відповідає досліджуваній тематиці. 

Наприклад, Electrical and Electronic Engineering. 

 

 

Обрати регіон або конкретну країну видавця можна за допомогою фільтра All 

regions/countries. У випадаючому меню за алфавітом зазначені регіони та країни світу. 

 

Наприклад, автор хоче опублікувати результати дослідження в одному з видань 

Західної Європи, тоді варто обрати відповідний регіон – Western Europe. 
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Обрати тип видання допоможе фільтр All types. Наприклад, Journals (Журнали). 

 

 

Позначивши необхідні параметри для пошуку видання, натисніть Apply. 

 

За результатами пошуку (Engineering/Electrical and Electronic Engineering/Western 

Europe/Journals) отримуємо 223 назви журналів, що розміщені за цитованістю, 

починаючи з найбільш цитованого.  
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Цей перелік журналів можна одразу завантажити собі у форматі Excel для 

подальшого використання – Download data. 

 

В отриманому переліку зазначено країну видавця (позначено відповідним 

прапором) та надається актуальна інформація про кожне видання (за кожною з 

характеристик можна здійснювати сортування в межах переліку): 

 

 SGR – Scimago Journal Rank індікатор. Це показник цитованості, обрахований за 

власною формулою цього сервісу. Враховується не лише цитованість публікацій 

журналу, а ще й «вагомість» кожної цитати, в залежності від того, з якого саме 

видання була ця цитата отримана. Тобто, цитата з журналу, який віднесено до Q1 

буде оцінена вище, ніж отримана з журналу Q4 

 H – index – кількість статей журналу (h), які отримали принаймні (h) цитат за весь 

період 

 Total docs (2019) – всі документи за 2019 р. 
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 Total Docs (3 years) – всі документи за 3 роки 

 Total Refs (2019) - кількість пристатейних посилань до публікацій журналу в 2019 

р. 

 Total Cites (3 years) – кількість цитувань в 2019 р., отриманих публікаціями 

журналу, що були надруковані впродовж 2016-2018 рр. 

 Citable Docs (3 years) – кількість процитованих документів журналу за 2016, 2017 

та 2018 рр., включаючи статті, огляди та матеріали конференцій 

 Cites / Doc (2 years) – середня кількість цитувань одного документа за два роки. 

Ця метрика широко використовується як індекс впливовості видання 

 Ref / Doc (2019) - середня кількість пристатейних посилань для одного документу, 

що опублікований у 2019 р. 

 

Назва кожного журналу переліку клікабельна, натискання на неї дозволяє 

перейти на сторінку видання в Scimago Journal Rank. Наприклад, Journal of Power 

Sourses. 

 

 

На сторінці журналу ще раз перегляньте доступну інформацію, що допоможе 

прийняти правильне рішення і обрати оптимальне видання: 

 Country – країна видавець 

 Subject area and Category – предметна галузь та категорія 

 Publisher – видавництво 

 Publication type – тип видання 
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 ISSN – унікальний номер, що використовується для ідентифікації друкованого 

або електронного періодичного видання 

 Coverage – хронологічні межі індексування журналу в БД Scopus  

 Scope – напрями досліджень журналу 

 Homepage – посилання на сайт журналу 

 How to publish in this journal – (як опублікувати рукопис в цьому журналі). 

Посилання на сторінку, що містить керівництво для авторів. 

 Contact – контакти. 

V. Перевірка журналу в БД Scopus 

Трапляється, автори отримують листи від видавництв з пропозицією 

опублікувати результати досліджень в їхньому журналі. В таких пропозиціях може бути 

інформація, що журнал входить до БД Scopus. Проте не завжди ця інформація є 

достовірною. Пропонуємо короткий алгоритм, що допоможє перевірити, чи дійсно 

видання включено до БД Scopus.  

1. Увійдіть на сайт Scopus та оберіть опцію Sourses, натиснувши на неї. 

 

2. На сторінці, що відкрилася, доступне меню, яке можна відкрити натисканням на 

стрілочку. У переліку з-поміж інших оберіть опцію ISSN. 

 

3. У рядок поруч введіть міжнародний серіальний номер видання (ISSN), яке хочете 

перевірити. Використовуйте для перевірки саме ISSN, оскільки цей номер, а не 

назва журналу, є унікальним ідентифікатором видання.  

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
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Наприклад, перевіримо, чи входить до бази даних Scopus «Radioelectronics and 

Communications Systems». Вказуємо його ISSN 1934-8061 та натискаємо Find sourses. 

 

Отримуємо результат пошуку. Таким чином можемо бути упевненими, що 

видання дійсно входить до БД Scopus. 

 

Натиснувши на назву журналу, можна перейти на його сторінку в БД Scopus та 

переглянути більше інформації, зокрема, чи продовжується індексація журналу, чи він 

індексувався за попередні роки. 
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За консультаціями звертайтеся до Центру інформаційної підтримки освіти та 

досліджень: Бібліотека КПІ, 4 поверх, зал 4.4, +380 (44) 204-96-72, science@library.kpi.ua 

Замовити онлайн-консультування чи освітній захід (на платформі Zoom) можна 

за допомогою онлайн-форми. 

mailto:science@library.kpi.ua
https://docs.google.com/forms/d/13U3M1a_4qxga68cLbpP1ivggBo0DCjMPIxUzB2fdNkQ/viewform?edit_requested=true

