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•Дилеми публікаційної поведінки 
дослідника:
▫ Чесність, відповідальність, достовірність та 

правдивість vs. Тиск публікувати

•Блиск та злидні імперативу 
публікування:
▫ Публікуй або помри!
▫ Публікуй більше за всіх або помри!
▫ Публікуй лише досконалі статті або помри!



Порушення етики публікацій
1. Фальсифікація та фабрикація 

результатів дослідження
2. Плагіат
3. Приписування співавторів
4. Дубльоване публікування
5. Поділ публікації на більшу кількість 

статей
6. Автоплагіат та рециклювання текстів
7. Взаємні (зворотні) цитування 

споріднених колег
8. Викривлене цитування
9. Невизнаний конфлікт інтересів
10.Порушення авторських прав власника



Справа торгування авторством

Історія про те, як китайській агенства торгують авторством статей, які були 
прийняті для публікації у престижних журналах:
Hvistendahl, M (2013). China's publication bazaar. Science, 342(29 November), 
1035-1039. http://sharif.edu/~ghodsi/PaP/china.pdf

http://sharif.edu/%7Eghodsi/PaP/china.pdf


Авантюри із цитуванням
або ж шахрайське підвишення імпакт-факторів наукових 
журналів

• Редактори різних журналів домовляться, що 
їхні журнали будуть взаємно посилатися 
один на одного. 

• Деякі наукові журнали, які нічого не варті, 
таким чином досягають вищої цінності ІФ, 
ніж журнали світової суперліги.

• Наукова спільнота дуже вразлива до такої 
поведінки і такі журнали рано чи пізно 
вилучені із WOS.



Як уникнути публікацій у «хижацьких 
журналах»(Predatory Publishing) ?

В світі існує 
безліч «наукових» 
журналів, які 
створено виключно 
заради отримання прибутку, а не для 
поширення результатів наукових 
досліджень. Публікація статей у подібних 
виданнях не лише не дозволить отримати 
визнання наукового співтовариства, а й 
негативно позначиться на вашому іміджі.



Як уникнути публікацій у хижацьких 
журналах?
Вам варто насторожитись, якщо:
• Обіцяють швидку публікацію статей, або існують інші ознаки того, що видавець 

незацікавлений у проведені сумлінного рецензування.
• Вказано неповну контактну інформацію, незрозуміло, де знаходиться головний 

офіс видавництва.
• Видавець публікує журнали з надмірно широким тематичним охопленням 

(ймовірно для того, щоб опублікувати більше статей та отримати більший 
прибуток від авторів).

• Представлені «Вимоги до авторів» дослівно (або з дуже незначними правками) 
скопійовано з сайтів інших видавництв.

• Видавець надто активно використовує спам-повідомлення для промоції своїх 
журналів.

• Видавець експлуатує бренд «західних країн», наприклад, використовує у назві 
журналу «Канадський», чи «Швейцарський», але при цьому ні засновник, ні 
видавець, ні редактор… ніяк не пов’язані з Канадою, чи Швейцарією.

• Видавництво безпідставно використовує у своїй назві слова «Network», «Center», 
«Association», «Institute», чи зловживає пафосом, а-ля «провідний видавець» і т.п.



Як уникнути публікацій у хижацьких 
журналах?
Не варто  публікувати статті у журнал, якщо:
• обіцяють включити публікації в Scopus і Web of Science за гроші -

особливо посередники;
• висока періодичність видання;
• велика кількість статей в кожному номері журналу;
• заочна форма проведення конференції (як правило, якщо матеріали 

конференції індексуються в Scopus або Web of Science, обов'язковою 
умовою є очна участь автора в роботі конференції та виступ з доповіддю);

• заявлена виключно електронна форма публікації;
• відсутність рецензування надісланих матеріалів;
• прохання сплатити організаційний внесок (за участь в конференції, 

публікацію матеріалів) до рецензування;
• заявлено короткий термін публікації (як правило, індексація в 

міжнародних базах цитування відбувається через 6-8 місяців);
• відсутність збірника з аналогічною назвою в Scopus або Web of Science, 

або присутність в базах лише кількох статей.



Традиційна модель                                     Відкритий доступ

Автори подають статтю Автори подають статтю,
Рецензія – прийом статті Рецензія – прийом статті – оплата авторами
Платять читач (бібліотеки) Читачі – безкоштовний 
доступ

Гібридна
Автори подають статтю

Рецензія – прийом статті
Автори вирішують як буде розповсюджуватися стаття

традиційна модель – безкоштовно, якщо відкритий доступ - оплачують

ХИЖАЦЬКА (її не має бути!!! Остерігайтеся!!)
(«утром деньги – вечером стулья»

ми все друкуємо або без рецензії або з тією що ви надішлете)

Бізнес моделі журналів



Якість журналу



• Окрема сторінка 
• Мати англійську версію 
• Вказані ISSN та інформація про видання 
• Редколегія (країни, установи) 
• Правила оформлення та механізм подачі та 

рецензування статей (етика) 
• Структура сайта

Що має бути на сайті?



Як уникнути публікацій у хижацьких 
журналах?
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



Як уникнути публікацій у хижацьких 
журналах?
Перед подачею статті для публікації:
• перевірте список журналів. Якщо журнал має логотип Scopus на 

своєму веб-сайті, це не означає, що він індексується в Scopus. 
Перш за все, перевірте загальнодоступний список міжнародних, 
індексованих в Scopus. Для цього скористайтесь опцією «Browse 
sources» офіційній сторінці Scopus;

• здійсніть пошук в Scopus. Використовуйте пошук за назвою 
журналу або ISSN в Scopus і перевірте, чи доступний будь-який 
актуальний контент даного журналу, щоб побачити, чи дійсно він 
індексується;

• якщо сумніваєтеся, чи включено журнал у Scopus, надішліть 
запит на електронну пошту Access and use Support Center, і Вам 
повідомлять, індексується чи (або чи буде проіндексовано 
найближчим часом) даний журнал в Scopus.



Як уникнути публікацій у хижацьких 
журналах?
https://www.scopus.com

https://www.scopus.com/


Як уникнути публікацій у хижацьких 
журналах?
https://www.scimagojr.com

https://www.scimagojr.com/


Як уникнути публікацій у хижацьких 
журналах?
Дані про журнали, що індексуються в Web of Science, 
можна знайти в списку журналів на сайті Clarivate
Analytics http://mjl.clarivate.com/ . Здійснити пошук 
можна за, ключовим словом, за назвою журналу та ISSN 
журналу.

http://mjl.clarivate.com/


Як уникнути публікацій у хижацьких 
журналах?



Як уникнути публікацій у хижацьких 
журналах?
Список Біла 
підозрілих журналів 
та їхніх видавців:
https://web.archive.o
rg/web/20170111172
306/https://scholarly
oa.com/publishers/

https://web.archive.org/web/20170111172306/https:/scholarlyoa.com/publishers/


https://openscience.in.ua/

https://openscience.in.ua/


https://www.youtube.com/watch?v=vwsjnLy
Uq-k&feature=youtu.be

Вебінар

https://www.youtube.com/watch?v=vwsjnLyUq-k&feature=youtu.be


Дякую за увагу!
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