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Про підвищення рівня
наукових журналів,
що видаються в СумДУ

Сумський державний університет (далі – університет, СумДУ) є засновником і
співзасновником 16-ти наукових видань (далі – журнали). В університеті постійно на системній
основі проводяться заходи щодо забезпечення відповідності редакційних політик журналів
міжнародним стандартам входження до наукометричних баз даних (далі – БД). Шість журналів
в повній мірі відповідають цим стандартам, при цьому три з них («Журнал нано- та
електронної фізики», «Proceedings of the International Conference. Nanomaterials: Applications
and Properties» та «Маркетинг і менеджмент інновацій») індексуються БД Web of Science Core
Collection (далі – WoS), два журнали («Журнал нано- та електронної фізики» та «Proceedings
of the International Conference. Nanomaterials: Applications and Properties») індексується БД
Scopus, (далі – Scopus), створені у 2017 році журнали «Business Ethics and
Leadership»,«SocioEconomic Challenges», «Financial Markets, Institutions and Risks» видаються
виключно англійською мовою, в складі їх редколегій більш ніж 75% вчених є представниками
зарубіжних країн, серед яких значна кількість з індексом Хірша не нижче 4 за даними БД
Scopus, в опублікованих номерах більш ніж 75% статей належать іноземним вченим (особисто
або у співавторстві з вітчизняними).
Спостерігається позитивна динаміка у діяльності окремих редколегій журналів щодо
збільшення надходжень від надання платних послуг. Так досягнуто домовленість, що у
журналі «Журнал нано- та електронної фізики» на платній основі будуть опубліковані вибрані
доповіді з конференції «International Conference on the Physics and Technology of Thin Films and
Nanosystems ICPTTFN-XVI». Журналом «Business Ethics and Leadership» отримано кошти від
надання платних послуг з розміщення інформаційно-презентаційних матеріалів в друкованих
версіях журналів від ТОВ «Антиплагіат». Видання журналу Proceedings of the International
Conference. Nanomaterials: Applications and Properties» у 2017 році буде здійснюватися за
рахунок коштів, які виділені Міністерством освіти і науки України. Починаючи з 2016 року
регулярно надаються інформаційно-аналітичні послуги авторам статей «Журналу клінічних та
експериментальних досліджень».
У той же час є нагальна потреба у підвищенні рівня як вищезазначених, так і інших
журналів СумДУ, редакційна політика яких ще не в повній мірі відповідає міжнародним
стандартам входження до БД, а саме: «Журнал інженерних наук», «Журнал клінічних та
експериментальних медичних досліджень», «Вісник СумДУ. Серія економіка», «Механізм

регулювання економіки», «Управління економічними процесами», «Сумський історикоархівний журнал», «Правові горизонти», «Сумська старовина», «Філологічні трактати»,
«Economics of Systems Development». З цією метою був виданий наказ ректора № 0541-І від
10.06.2015 р. «Про підвищення рівня наукових журналів, що видаються в СумДУ», Вченою
радою університету була схвалена версія 03 Положення про порядок видання наукових
журналів Сумського державного університету (далі – Положення), яка введена в дію наказом
№0314-І від 21.06.17 р.
Враховуючи значний рівень конкуренції між науковими журналами як на теренах
України, так і в цілому в світі, необхідність перехідного періоду для виконання завдань та
цілей, постановлених перед редакційними колегіями журналів у Положенні та наказі №0541-І
від 10.06.15 р. «Про підвищення рівня наукових журналів, що видаються в СумДУ», а також
для налаштування операційних процесів щодо надходження коштів від основної діяльності
журналів
НАКАЗУЮ:
1. Питання про створення нових журналів розглядати лише за умови взяття головним
редактором журналу зобов’язань щодо забезпечення в термін не більше одного року з дня
отримання свідоцтва про реєстрацію засобу масової інформації відповідності цього журналу
вимогам п.2.1. Положення.
2. Пункт 7.2 Положення викласти в наступній редакції:
«7.2. Склад редколегій існуючих журналів приводиться до вимог п. 2.1. Положення виходячи з
наступного:
№ п/п

7.2.1.

7.2.2.
7.2.3.
7.2.4.

Граничний термін

До 31.12.2017 р.

До 30.06.2018 р.
До 30.06.2019 р.
До 30.06.2020 р.

Вимоги
- склад редколегії складається виключно з докторів та кандидатів наук
(докторів філософії), які працюють на штатних посадах у СумДУ або інших
установах України і за кордоном;
- наявність у складі редколегії журналу щонайменше 25% іноземних членів;
- наявність у складі редколегії журналу щонайменше 5% вчених з індексом
Хірша не нижче 1 за даними БД Scopus.
- наявність у складі редколегії журналу щонайменше 5% вчених з індексом
Хірша не нижче 4 за даними БД Scopus.
- наявність у складі редколегії журналу щонайменше 10% вчених з індексом
Хірша не нижче 4 за даними БД Scopus.
- наявність у складі редколегії журналу вчених з індексом Хірша не нижче 4 у
кількості не менше 30% за даними БД Scopus.

При цьому зазначені вимоги стосуються лише основного складу редакційної колегії (головних
редакторів (Editors-in-Chief), редакторів (Editors), консультативних редакторів (Advisory Editors)
редакторів засновників (Founding Editor) тощо), та не розповсюджуються на додатковий склад
редакційної колегії (рецензентів (Reviewers), Ассоційованих редакторів (Associate Editors),
помічників редакторів (Editorial Assistant), рецензійно-редакційну колегію (Editorial Review
Board), керуючих редакторів (Managing Editor) тощо).
3. Головним редактором журналів проводити роботу з приведення редакційних політик
журналів університету у відповідність до стандартів входження в БД, що було визначено
наказом № 0541-І від 10.06.2015 р. «Про підвищення рівня наукових журналів, що видаються в
СумДУ», виходячи з наступного:

№
п/п

3.1.

Граничний термін

До 31.12.2017 р.

3.2.

До 30.06.2018 р.

3.3.

До 30.06.2019 р.

3.4.

До 30.06.2020 р.

Вимоги
– здійснення незалежного рецензування рукописів статей;
– розміщення гіперпосилання на web-сайт журналів в їх електронних версіях;
– забезпечення постійної підтримки і оновлення інформації на web-сайтах
журналів, зокрема, англомовного контенту;
– оприлюднення розширеної анотації статей англійською мовою та
латинізованих списків пристатейної бібліографії;
– вихід з друку та оприлюднення електронних версій журналів без затримок,
відповідно до періодичності видання
– публікування в кожному номері на менше 25% статей англійською мовою (для
неангломовних журналів);
– публікування в кожному номері не менше 15% статей іноземних вчених (або
вітчизняних вчених у співавторстві з іноземними вченими);
– входження журналів до не менше, ніж двох реферативних баз даних
відповідно до спрямованості журналу, зокрема DOAJ, PubMed, Index
Copernicus, Ulrich’s Periodicals Directory, ABS list тощо
– публікування в кожному номері на менше 50% статей англійською мовою (для
неангломовних журналів);
– публікування в кожному номері не менше 30% статей іноземних вчених (або
вітчизняних вчених у співавторстві з іноземними вченими);
– входження журналів до не менше, ніж чотирьох реферативних баз даних
відповідно до спрямованості журналу, зокрема DOAJ, PubMed, Index
Copernicus, Ulrich’s Periodicals Directory, ABS list тощо
– публікування в кожному номері не менше 75% статей англійською мовою (для
неангломовних журналів);
– публікування в кожному номері не менше 50% статей іноземних вчених (або
вітчизняних вчених у співавторстві з іноземними вченими);
– входження журналів до не менше, ніж однієї з наукометричних БД Scopus та
WoS;
– - входження журналів, які до 30.06.2019 р. будуть індексуватися однією з БД
Scopus та WoS, до обох БД Scopus та WoS.

При цьому з метою прискорення входження журналів в БД головним редакторам журналів
проводити системну роботу з:
– просування журналів у web-просторі, в тому числі у соціальних мережах і
корпоративних блогах;
– залучення до публікацій статей передусім іноземних авторів у співавторстві з
представниками СумДУ, у тому числі тих, які:
• мають публікації у журналах, які індексуються БД Scopus та/або WoS;
• працюють в університетах-партнерах СумДУ, що входять до першої тисячі рейтингу
Webometrics, Топ-500 рейтингу QS, рейтингового списку Times Higher Education
World University Rankings та Academic Ranking of World Universities;
• виступають співвиконавцями міжнародних наукових проектів;
• є представниками підприємств, у тому числі компаній, які входять до ТОП-2000
рейтингу Forbes;
– розширення географії країн за належністю авторів;
– залучення іноземних вчених у якості рецензентів рукописів статей.

4. З метою диференціації джерел фінансового забезпечення журналів та поступового їх
переходу на самофінансування визначити наступні категорії журналів:
А – журнали, які індексуються не менше, ніж однією з БД Scopus та WoS, та журнали, що
будуть створені після прийняття Положення, а також журнали, які розпочали свою діяльність в
2017 році;
Б – журнали, які не індексуються БД Scopus та/або WoS, але редакційна політика яких
відповідають наступним вимогам:
• склад редколегії складається виключно з докторів та кандидатів наук (докторів
філософії), які працюють на штатних посадах у СумДУ або інших установах України і за
кордоном;
• наявність у складі редколегії журналу щонайменше 25% іноземних членів;
• наявність у складі редколегії журналу щонайменше 10% вчених з індексом Хірша не
нижче 4 за даними БД Scopus;
• публікування в кожному номері не менше 50% статей англійською мовою (для
неангломовних журналів);
• публікування в кожному номері не менше 30% статей іноземних вчених (або
вітчизняних вчених у співавторстві з іноземними вченими);
• входження журналів до не менше, ніж чотирьох реферативних баз даних відповідно до
спрямованості журналу, зокрема DOAJ, PubMed, Index Copernicus, Ulrich’s Periodicals
Directory, ABS list тощо;
В – журнали, які не індексуються БД Scopus та/або WoS, та редакційна політика яких не
відповідає вимогам, зазначеним для журналів категорії «Б».
5. Пункт 5.1 Положення щодо здійснення фінансової діяльності журналів на принципах
самоокупності ввести в дію в залежності від визначеної категорії журналу та граничних
термінів дії умов фінансування:
Граничний термін
1
До 31.12.2017 р.
До 31.12.2018 р.
До 31.12.2019 р.
До 31.12.2020 р.

Категорія
журналу
2
А
Б
В
А
Б
В
А
Б
В
А
Б
В

Питома частка (%) в загальному обсягу фінансування журналу за відповідними джерелами
Загальноуніверсинакладні
надходження на субрахукошти субрахунків
тетські кошти* (не
витрати НДЧ*
нок журналу від надання
інститутів (факультебільше)
(не більше)
послуг (не менше)
тів), кафедр**
3
4
5
6
60
10
15
15
40
10
25
25
30
10
30
30
40
10
25
25
30
10
30
30
20
10
35
35
20
10
40
30
10
10
45
35
10
50
40
10
5
60
25
5
5
50
40
50
50

* – питома частка обсягу фінансування за рахунок загальноуніверситетських коштів та накладних витрат НДЧ
визначається ректором та залежить від виконання умов п.п. 2 та 3 цього наказу.
** – питома частка обсягу фінансування за рахунок коштів субрахунків інститутів (факультетів), кафедр для кожної
категорії журналу для кожного граничного терміну визначена розрахунково [100-(стов.3+стов.4 + стов.5)].

6. За обґрунтованим поданням головного редактора журналу, узгодженим з відповідною
посадовою особою за підпорядкованістю, проректором з наукової роботи та проректором з
фінансово-економічної діяльності, розподіл коштів, наведений у пункті 4 цього наказу у
вмотивованих випадках може змінюватися рішенням ректора.
7. При 100% фінансуванні журналу за рахунок надходжень на субрахунок журналу від надання
послуг, вартість яких затверджується наказом ректора у відповідності до кошторисів, журнал
може видаватися і при певному невиконанні умов п.п. 2 та 3 цього наказу.
8. При 100% фінансуванні журналу за рахунок надходжень на субрахунок журналу від надання
послуг, вартість яких затверджується наказом ректора у відповідності до кошторисів, та якщо
редакційна політика цього журналу відповідає наступним вимогам:
• наявність у складі редколегії журналу вчених з індексом Хірша не нижче 4 у кількості не
менше 30% за даними БД Scopus.
• публікування в кожному номері не менше 75% статей англійською мовою (для
неангломовних журналів);
• публікування в кожному номері не менше 50% статей іноземних вчених (або
вітчизняних вчених у співавторстві з іноземними вченими);
• входження журналів до не менше, ніж однієї з БД Scopus та WoS;
• входження журналів до обох БД Scopus та WoS з 01.07.2019 р. (для журналів, які до
30.06.2019 р. індексуються або будуть індексуватися однією з БД Scopus та WoS),
проректору з наукової роботи Чорноусу А.М. вносити пропозиції ректору щодо матеріального
стимулювання головного редактору відповідного журналу в обсязі, що не перевищує питомої
частки загальноуніверситетських коштів та/або накладних витрат НДЧ для кожного граничного
терміну, що буде зекономлена за рахунок надходжень на субрахунок журналу, від надання
послуг.
9. Пункт 7.3 Положення викласти в наступній редакції:
«7.3. Взаємовідносини між співзасновниками існуючих журналів, де одним зі співзасновників є
СумДУ, приводяться у відповідності до розділу 6 цього Положення до 31.12.2017 р.»
10. Начальнику ЦНТЕІ Артюхову А.Є. в терміни, зазначені в п.2. та п.4 цього наказу надавати
інформацію ректору та проректору з наукової роботи Чорноусу А.М. щодо відповідності
журналів СумДУ категоріям журналів, визначених п.2, 3 та 4 цього наказу.
11. Проректору з наукової роботи Чорноусу А.М.:
• попередити головних редакторів журналів, які не виконали у встановлений термін у
переважній більшості вимог наказу № 0541-І від 10.06.2015 р. «Про підвищення рівня
наукових журналів, що видаються СумДУ», щодо припинення випуску журналу у разі
недотримання вимог даного наказу;
• після закінчення термінів. визначених в цьому наказі, здійснювати поточний контроль
виконання цього наказу та надавати ректору відповідні пропозиції щодо припинення
випуску журналів, у разі не дотримання ними вимог цього наказу.
12. Визначити наказ № 0541-І від 10.06.2015 р. «Про підвищення рівня наукових журналів, що
видаються СумДУ», таким, що втратив чинність.
13. Загальний контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
14. Заступнику начальника відділу документно-інформаційних комунікацій та контролю
Акименко Л.В. даний наказ розмістити в реєстрі основної нормативної бази системи управління якістю діяльності університету та довести до відома проректора з наукової роботи
Чорноуса А.М., проректора з науково-педагогічної роботи та фінансово-економічної діяльності

Касьяненка В.О., начальника НДЧ Курбатова Д.І., начальника ЦНТЕІ Артюхова А.Є.,
директора департаменту бізнес-процесів Лєонова С.В. та керівників структурних підрозділів
університету в електронному вигляді.
Ректор

А.В. Васильєв

Проект наказу вносить:
Начальник ЦНТЕІ
А.Є. Артюхов
Директор департаменту
бізнес-процесів
С.В. Лєонов

ПОГОДЖЕНО:
Проректор з НПР та ФЕД
___________В.О. Касьяненко
Проректор з наукової роботи
_____________А.М. Чорноус
Начальник НДЧ
______________Д.І. Курбатов
Начальник юридичного відділу
_____________О.М. Кузікова

