
Як розпізнати хижацькі 
видання, та не стати 
їхньою жертвою 

Тихонкова Ірина, к.б.н., 
інформаційно-аналітичні ресурси та навчання 



Дозвольте спливаючі вікна 
(У браузері вгорі)? Виберіть на верхній 
панелі ВЕБЕКС AUDIO і в такому вікні  

-Use computer for Audio 
Підключіть колонки 

Налаштування звуку 
Шановне панство, 
якщо музику чути 
Повідомте про це у 
чаті вказавши місто 
 



План  

характеристики якісного видання 
маркери хижацьких журналів 
приклади фейкових видань 
перевірка індексування видання на 

платформі Web of Science 
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Ваші запитання 

•Як отримати сертифікат? 
•How use the system? 
•контроль журнала в wos 
•Як знайти якiсне видання? 
•також можливість індексування монографій. 
•яким чином можна перевірити чи індексується видання на платформі Web of Science 
•Де можна ознайомитися зі списком (актуальним) українських журналів, які є у Web of Science? 
•Як надрукувати до кінця року в цитовану виданні? 
•Якщо журнал є у скопусі, чи може він бути хижацьким? 
•Чому буває що друкаєшся видання на платформі а до кінця року його виключають з платформи? 
•Як опублікуватися безкоштовно? Та знайти такі журнали? 
•Як дізнатися про хижацькі видання? 
Якщо потрапив і є одна стаття така, то що робити? 
•Чи є зараз тенденція до зменшення кількості випадків потрапляння науковців "в тенета" "хижацьких" 
журналів? 
•Як упевнитися у доброчесності нещодавно започаткованого видання? 
•Чому такі великі терміни від подачі матеріалів до опублікування? 
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Як отримати сертифікат? (Давайте читати разом…) 
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Інформаційні ресурси українською: facebook, youtube, вебінари, семінари 

https://www.youtube.com/channel/UCSMJ679M7c78lYA5eu41jYg  https://www.facebook.com/WoS.Ukraianin/  

Clarivate Analytics українською 

https://www.youtube.com/channel/UCSMJ679M7c78lYA5eu41jYg
https://www.facebook.com/WoS.Ukraianin/
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А де ж можна взяти сертифікат? 
Інформаційні ресурси російською: сайт, youtube, вебінари, семінари 

https://clarivate.ru/ 
https://www.youtube.com/user/WOKtrainingsRussian 

https://clarivate.ru/webinars 

Тут мало бути 
Ваше прізвище 



Що має бути у  журнала? 
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Для різних версій видання (паперова, он-лайн, CD-ROM, тощо   
повинні бути різні ISSN 

Biopolymers and Cell  
(Biopolym. Cell) 
0233-7657 print 
1993-6842 on-line  

• Восьмизначний номер ідентифікує періодичне 
видання (включаючи електронні) 

• Формат ХХХХ-ХХХХ  

• Будь-яка зміна назви має супроводжуватися 
зміною ISSN, навіть якщо зміни незначні 

International 
Standard  
Serial  
Number 



10 

Сайт видання 

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 (окремі сторінки для змісту номерів, резюме з вказаною 

назва, автори, установи, резюме, посилання на повний текст (для індексації)  



DOI може бути у 

журнал, номер, том, 

стаття, 

частина публікації  

 

книга, книжкова серія, окрема глава 

або розділ книги, 

дисертація, 

збірки матеріалів конференцій, тези 

тощо 

http://dx.doi.org/10.7124/bc.000027  
doi директорія префікс суфікс 



ISSN, DOI – не є показниками наукової цінності журналу, 

проте є необхідними атрибутами сучасного видання, яке 

піклується про своїх читачів, комфортну співпрацю з 

колегами та власний статус 

 
 

http://dx.doi.org/10.7124/bc.000034 

ISSN DOI 

0233-7657 

http://dx.doi.org/10.7124/bc.000034


Чи можлива безкоштовна 
публікація 



Традиційна модель  Відкритий доступ 

Бізнес моделі журналів 

Гібридна 

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

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

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/publishing-with-npg/nature-journals/ 



Що таке Web of Science ? 
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Звісно ви знаєте все про Web of Science, перевіримо 

ресурси        різні 

література   якісна 

індексація   повна 

оцінка           точна 

• 15       баз даних 

• > 34    тис журналів на платформі 

• > 150   млн документів   

В Core Collection 

> 20 тис        журналів 

> 11 тис        з імпакт фактором 

> 70 млн      документів 

    254            предметні категорії 

> 1,4 млрд   посилань 

> 97 тис         книг 

> 197 тис      матеріалів конференцій  

>  35 млн      патентних родин 

  

Наукометрична 
Мультидисциплінарна 
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За якими спеціальностями 

 

Source Publication List for ... 

Arts & Humanities 

Science Citation Index Expanded 

Social Science Citation Index 

 

 

Scope Notes (AHCI) 

Scope Notes (SCIE) 

Scope Notes (SSCI) 

 

http://mjl.clarivate.com/publist_ah.pdf
http://mjl.clarivate.com/publist_sciex.pdf
http://mjl.clarivate.com/publist_ssci.pdf
http://mjl.clarivate.com/scope/scope_ahci/
http://mjl.clarivate.com/scope/scope_scie/
http://mjl.clarivate.com/scope/scope_ssci/
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Що має бути у наукового видання і хто відбирає видання в WoS 

Видавничі 

стандарти 

 

Зміст 

 

Міжнарожний 

склад 

 

Аналіз цитувань 

 

https://clarivate.com/essays/journal-selection-process  

 Уніфікована назва + англійською + 
абревіатура (ISSN) 

 ISSN, doi 

 Редколегія                 

 Рецензенти  

 Автори  

 Стала періодичність!!! 

 Чітка бізнес модель 

 Сайт 

 Індексація базами даних 

 НЕ ІНДЕКСАЦІЯ ХИЖАЦЬКИМИ! 

 

https://clarivate.com/essays/journal-selection-process
https://clarivate.com/essays/journal-selection-process
https://clarivate.com/essays/journal-selection-process
https://clarivate.com/essays/journal-selection-process
https://clarivate.com/essays/journal-selection-process
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Як відбираються монографії та матеріали конференцій 

https://clarivate.com/essays/selection-process-book-
citation-index-web-science/ 

https://clarivate.com/essays/web-science-
conference-proceedings-selection-process/ 
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Як індексуються матеріали у Web of Science Core collection  
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В Web of Science Core Collection представлено інформацію 

стаття 

матеріали,  
які  

цитують дану статтю 

матеріали,  
на які 

посилається автор даної статті 
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Що і як можна виміряти 

2015 2016 2017 2017 

2017 

IF2017 = 

Кількість цитувань і 2017 
 статей опублікованих у 2015-2016  

Кількість статей у 2015 та 2016 

Для журналу Для вченого 
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Квартилі журналів 

Квартиль – категорія наукового журналу, що залежить від 
його бібліометричних показників, які вказують на рівень 
його цитованості 
 
Виділяють чотири квартилі :  
Найвищий ─ Q1, найнижчий ─ Q4  

Фізиків і ліриків “поміряти” лише квартилями 
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• Global Impact Factor 

• International Impact Factor 

• General Impact Factor 

• Cosmos Impact Factor 

• Directory of Indexing and Impact Factor  

• IMPACT-FACTOR.RU 

• International Journal Impact Factor 

• others 

 

 

Чи можуть бути варіації impact factor? 

Архів метрик, що вводять в оману від 
Джефри Билла 
https://web.archive.org/web/2017011117231
1/https://scholarlyoa.com/other-
pages/misleading-metrics/ 

https://beallslist.weebly.com/standalone-journals.html  

https://web.archive.org/web/20170111172311/http:/generalimpactfactor.com/index.php
https://web.archive.org/web/20170111172311/http:/cosmosimpactfactor.com/
https://web.archive.org/web/20170111172311/http:/www.diif.org/
https://web.archive.org/web/20170111172311/http:/impact-factor.ru/
https://web.archive.org/web/20170111172311/http:/impact-factor.ru/
https://web.archive.org/web/20170111172311/http:/impact-factor.ru/
https://web.archive.org/web/20170111172311/http:/www.internationaljournalimpactfactor.com/
https://beallslist.weebly.com/standalone-journals.html
https://beallslist.weebly.com/standalone-journals.html
https://beallslist.weebly.com/standalone-journals.html
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Підбір журналу для публікації 

Web of Science 

EndNote (Match) 

Journal Citation Report 

Природнім шляхом 
 

 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

AHCI, ESCI 

RSCI, Zoological 
Records, Medline  

 

Web of Science 
Core Collection 
SCIE – архів з 1898 
SSCI – архів з 1900 
AHCI – архів з 1975 

CPCI – архів з 1990 
BkCI – архів з 2005 
IC –  архів з 1993 

CCR – архів з 1985 

ESCI архів з 2005 
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Web of Science Core Collection  

Перелік 54 українських видань, 
що на лютий 2019 року 
індексуються у ESCI посиланям  
  https://goo.gl/fvQu7j 

Full Journal Title ISSN 

Ukrainian Journal of Physical Optics 1609-1833 

Condensed Matter Physics 1607-324X 

Low Temperature Physics 1063-777X 

Symmetry Integrability and Geometry-Methods and 

Applications 1815-0659 

Journal of Superhard Materials 1063-4576 

Theoretical and Experimental Chemistry 0040-5760 

Kinematics and Physics of Celestial Bodies 0884-5913 

Strength of Materials 0039-2316 

Journal of Water Chemistry and Technology 1063-455X 

Powder Metallurgy and Metal Ceramics 1068-1302 

Cytology and Genetics 0095-4527 

Ukrainian Mathematical Journal 0041-5995 

Neurophysiology 0090-2977 

Journal of Mathematical Physics Analysis Geometry 1812-9471 

Materials Science 1068-820X 

Мають імпакт фактор 

https://goo.gl/fvQu7j


Доступ до платформи 
Спектр ресурсів Clarivate Analytics 
З чого почати  
Як працювати віддалено 
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Web of Science: вхід на платформу 

https://youtu.be/TPHiWifVbec  

https://youtu.be/TPHiWifVbec
https://youtu.be/TPHiWifVbec
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Знайомство з інтерфейсом 
WoS JCR EndNote довідка 

InCites Publons ESI профіль мова 

Kopernio 
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Доступні ресурси на платформі 
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Реєстрація (як мені працювати вдома) 

Одна реєстрація на три ресурси ! Web of Science, EndNote, ResearcherID 



Часті запитання 
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Навіщо мені публікація у Web of Science? 

Для кандидатської/докторської/звання 
В заявках на грант від  МОН є такий пункт 
У всіх моїх однолітків вже є стаття 
“Науковий егоїзм”  

o Хочу щоб про мої здобутки знали!  

o Я знайшов цікаву проблему,  

o Витратив час, доклав сил і розум щоб її вирішити  

o Прагну щоб інші використали мої данні  

o і не проходили той самий шлях спроб і помилок 

o Хороші публікації це мій надійний капітал ;)  



НАКАЗ МОН 14.01.2016  № 13 
Про затвердження  

Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним 
працівникам  

…7. Вчене звання старшого дослідника присвоюється  

….2) які мають:  

   наукові праці, опубліковані після захисту дисертації у вітчизняних та/або 
іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях, з яких не менше 
двох публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз 
Scopus або Web of Science та не є перекладами з інших мов;  

Для вчених ступенів поки діє 1112  
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Де можна друкуватися 

Наукове 
видання 

Періодика 
Хижацьке 
видання 

Аудиторія Фахівці Широкий загал ніхто 

Редагування + + +/- 

Рецензування + - - 

ISSN + +/- + 

doi + - +/- 

Плата за публікацію +/- - + 

https://youtu.be/vwsjnLyUq-k 
 

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
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Можна без рецензування? 

Не так страшне peer review 
 як його малюють 

Автор не знає хто рецензує его 
роботу - Single blind  
 
Автор не знає рецензента і 
рецензент не знает хто автор статті - 
Double Blind 
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Скільки авторів може бути у публікації?  
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• Всі в яких ця робота виконувалася! 

Скільки установ можна вказати? 

Унікальність Web of Science Core Collection  

ПОВНА ІНДЕКСАЦІЯ ДАНИХ 

всі документи журналу 

всі співавтори публікації 

всі організації 

Всі гранти 
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Коли мою статтю надрукують? Чому так довго? 
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Як часто можна писати статті?  
Для самостійного опрацювання 

 
Ioannidis JPA, Klavans R, Boyack KW. Thousands of scientists publish a paper every five days.. Nature 2018. 561, 167-169. 

 

https://www.nature.com/articles/d41586-018-06185-8 
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Дайте нам перелік журналів з … 

Обирайте, але! 
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Що таке хижацькі/сміттєві/фейкові? 

Журнали створені ЛИШЕ з метою отримання нечесного 
прибутку з науковців, 

Чому вони виникли? 

• Вимоги керівництва щодо публікацій в журналах що 
індексуються в міжнародних базах даних 

• Не знання науковців 

• Їхня довірливість 

 

 

Коли 

• ХХІ століття 

 



Як вберегтися від  
сміттєвих видань? 

Читати!!! 
Перевіряти 
Не довіряти сайтам і розсилкам 

 
 

Що таке публікація у хижацьких 
виданнях? 

Втрачені  
Результати 
Гроші 
Час 
РЕПУТАЦІЯ 

Обережно!!!! 
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Перевіряємо  
1 Персоналізоване запрошення на електронну скриньку 

2 Назва журналу 

3 За всіма галузями 

4 Публікації будь якою мовою 

5 Склад редколегії 

6 Швидка публікація 

7 «Невисока» ціна 

8 Без рецензії або з власною 

9 Не описано процедуру рецензування 

10 «Псевдо» імпакт фактор 

11 Індексація  сумнівними базами даних 

12 Вказано ResearcherID 

13 Відсутні /некоректні дані по видавцю 

14 Міжнародний  журнал, а сайт лише російською 



Тема: 04.02.2019 публикация статьи в чешском научном журнале (выпуск №27) 
Уважаемые коллеги!  
 Прием материалов в 27-й выпуск чешского научного журнала  продлён до 04.02.2019(включительно)  
 ISSN 3041-4245  Периодичность выхода журнала: 12 раз в год.   Формат журнала А4.  
Сайт журанал [1]  
 Ежемесячный рецензируемый междисциплинарный журнал для ученых и практиков, для аспирантов и 
докторантов, для докторов и кандидатов наук, а так же для студентов.  
Условия публикации [2] 
 Для публикации в журнале необходимо следовать приведенному ниже алгоритму:  
        * Заполнить электронную анкету автора по ссылке ниже 
        * Поместить статью в документ формата .doc или .docx. 
        * Отправить письмо с прикрепленной статьей на нашу электронную почту 
        * Мы уведомим Вас письмом о принятии статьи на рецензирование и о его результатах (рецензирование проходит 1-2 дня). 

Анкета автора [3] 
 Публикация материала происходит в авторской редакции. Материал должен 
быть написан самим автором и содержать подлинные научные сведения. 
 Тематические секции журнала:  
        * Секция математики, физики и информатики 
        * Секция прикладной физики 
        * Секция наук о Земле 
        * Секция химических наук 
        * Секция биологических и медицинских наук 
        * Секция биолого-экологических наук 
        * Секция социально-экономических наук 
        * Секция исторических наук 
        * Секция гуманитарных и филологических наук 



Що пропонують/гарантують 



Звідки приклади? 



На будь який смак 



Поглянемо пильніше 
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ResearcherID у журнала? 

ResearcherID provides a solution to the 

author ambiguity problem within the 

scholarly research community. Each 

member is assigned a unique identifier to 

enable researchers to manage their 

publication lists, track their times cited 

counts and h-index, identify potential 

collaborators and avoid author 

misidentification. 

Your ResearcherID information integrates 

with the Web of Science and is ORCID 

compliant, allowing to claim and showcase 

your publications from a single one account.  

Ні, лише для автора! 
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Перевіримо http://www.researcherid.com/ 

No results were returned for 
the entered search criteria 



53 

Перевірити наявність імпакт фактору 



Что в имени тебе моем? На що розраховують? 
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Диявол криється у деталях! 



Міжнародний та мультидисциплінарний 
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Уважно читайте що пропонують 

Информация об издании 

Условия публикации статьи 

Порядок подачи материалов для 

публикации в журнале 

•Заполнить анкету автора на сайте 

журнала (ссылка ниже) 

•Прислать статью, подготовленную для 

публикации, на электронный адрес 

редакции 

•О результатах рецензирования Вас 

уведомят по почте в течение 2-х рабочих 

дней 

Тематические рубрики 

журнала 

•Химические науки 

•Геологические науки 

•Сельскохозяйственные науки 

•Экономические науки 

•Филологические науки 

•Юридические науки 

•Медицинские науки 

•Ветеринарные науки 

•Архитектура 

•Военные науки 

•Политические науки 

•Науки о Земле 

•Физико-математические науки 

•Биологические науки 

•Технические науки 

•Исторические науки 

•Философские науки 

•Географические науки 

•Педагогические науки 

•Фармацевтические науки 

•Искусствоведение 

•Психологические науки 

•Социологические науки 

•Культурология 

До 14.04.2017 (включительно) открыт прием материалов 

для публикации в четвертом номере польского научного 

журнала 

ISSN 0548-7110 

Журнал был основан в 2016 году. Основателями журнала 

являются представители научного сообщества Польши и 

близлежащего зарубежья. 

http://www.slg-journal.com/about-us
http://www.slg-journal.com/registration-and-payment


Звереніть увагу на обмеження та на варіації імпакту 



Хто в редколегії 



Международная редакция 



Международная редакция 



Стаття з індексом гірша більше 0?  

 

Если кандидатам на присуждение учёной степени 
необходимо опубликовать статью в международном 
журнале из баз Scopus и ISI Web of knowledge с индексом 
Хирши выше 0, то для учёного звания ещё необходимо 
обратить внимание на наличие у журнала импакт-фактора 



Hijacked journal 
 



Підробки 

За матеріалам  проф С. Арбузовой, 
наукового комітету України 



Як вам ця агенція? 



Що за видання 



Куди платити 



Справжне видання 
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Уважно дивіться на назву видання 



Відчуйте різницю 



Схожі назви 
 

 

Founded in 1965, SAGE is a leading 
independent, academic and 
professional publisher of innovative, 
high-quality content. 



Вишенька на торті 

Монографія буде видана європейським 

видавництвом "Sciemcee Publishing”             

(м. Лондон, Великобританія) з присвоєнням 

їй номера ISBN, що дасть можливість 

авторам взяти участь у колективній науковій 

праці, опублікованій у країні Європейського 

Союзу. Британська бібліотека, в якій буде 

розміщено монографію, – одна з чотирьох, 

яку  включено у перелік бібліотек та баз 

даних для автоматичного приєднання Вашої 

наукової праці у Вашому профілі на 

платформі Web of Science. Покрокова 

інструкція процесу приєднання Вашої 

наукової праці у Вашому профілі на 

платформі Web of Science наведено у 

прикріплених файлах. 



Красно дякуємо за інструкцію як додати роботи з он-лайн бібліотек до 
EndNote 
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Одна з чотирьох? 
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Перевірити видання у Web of Science 
Базовий пошук 
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Розширений пошук 

IS= 2456-1878 

Перевірити видання у Web of Science 
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Чи має журнал імпакт фактор? (Лише журнали SCIE  та SSCI) 

ISSN 
або 
назва 
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Де перевірити якщо немає доступу до Web of Science? 

http://mjl.clarivate.com/ 
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Master Journal List 

http://mjl.clarivate.com/ 

http://mjl.clarivate.com/


Почитати 

• https://bmcmedicine.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12916-
017-0785-9 (табл 10) основне ! 

• https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11948-014-9595-z  

• Переліки Джефрі Білла 

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

• https://web.archive.org/web/20170111172309/https://scholarlyoa.
com/individual-journals/ 

 

https://youtu.be/L-amPOH1niw 
 

Подивитися 

https://bmcmedicine.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12916-017-0785-9
https://bmcmedicine.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12916-017-0785-9
https://bmcmedicine.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12916-017-0785-9
https://bmcmedicine.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12916-017-0785-9
https://bmcmedicine.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12916-017-0785-9
https://bmcmedicine.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12916-017-0785-9
https://bmcmedicine.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12916-017-0785-9
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11948-014-9595-z
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11948-014-9595-z
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11948-014-9595-z
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11948-014-9595-z
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11948-014-9595-z
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11948-014-9595-z
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11948-014-9595-z
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11948-014-9595-z
https://web.archive.org/web/20170111172306/https:/scholarlyoa.com/publishers/
https://web.archive.org/web/20170111172306/https:/scholarlyoa.com/publishers/
https://web.archive.org/web/20170111172309/https:/scholarlyoa.com/individual-journals/
https://web.archive.org/web/20170111172309/https:/scholarlyoa.com/individual-journals/
https://web.archive.org/web/20170111172309/https:/scholarlyoa.com/individual-journals/
https://web.archive.org/web/20170111172309/https:/scholarlyoa.com/individual-journals/
https://youtu.be/L-amPOH1niw
https://youtu.be/L-amPOH1niw
https://youtu.be/L-amPOH1niw


Корисні посилання 

webofscience.com 

my.endnote.com 

researcherid.com 

Clarivate.ru 

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

youtube.com/WOKtrainingsRussian  

youtube.com/channel/UCSMJ679M7c78lYA5eu41jYg   

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


Iryna Tykhonkova, PhD|  Customer education specialist|  iryna.tykhonkova@clarivate.com  |  clarivate.com 


