
Elsevier® Journal Finder допоможе знайти журнали,                                 
які найкраще підходять для публікації вашої наукової статті



https://journalfinder.elsevier.com/

Вибрати журнал легко. Дослідник вводить заголовок, анотацію та / або ключові 

слова на сторінці пошуку журналу. Для уточнення пошуку можна вибрати до трьох 

областей дослідження. Також можна обмежити результати журналами відкритого 

доступу. Натиснувши на «Журнал пошуку», ви потрапите на сторінку результатів.

https://journalfinder.elsevier.com/










Журнал пропонує авторам два варіанти для публікації своїх досліджень:

Золотий відкритий доступ: Статті знаходяться у вільному доступі як для передплатників, так і для 

широкого загалу з дозволеним повторним використанням. Збір за публікацію у відкритому доступі 

оплачується авторами або їх спонсором.

Підписка: Статті доступні для передплатників, а також країн, що розвиваються, та груп дослідників 

за допомогою програм доступу. Плата за публікацію відкритого доступу відсутня.



За допомогою персоналізованих опцій публікації ви можете дізнатися, чи маєте

ви право на пільгову публікацію статей з відкритим доступом. Заповніть кілька 

деталей, щоб дізнатися більше про доступні компанії.



Щоб отримати персоналізовані варіанти публікації та дізнатися, чи маєте ви право на будь-які 

угоди або пропозиції Elsevier, заповніть цю форму. Вам будуть представлені остаточні варіанти 

публікації. 







Як працює Elsevier Journal Finder?
Один з нових журналів Elsevier не з'являється в списку результатів. Виходячи з цілей і завдань, 
цей журнал дуже актуальний для мене. Чому журнал не з'являється?
Деякі з журналів, запропоновані Journal Finder, не мають відношення до моєї області досліджень.
До якої галузі дослідження підходить мій реферат?
Чи підтримує Journal Finder TeX, HTML, MathML і LaTeX?
На чому грунтуються категорії «галузі досліджень»?
Якщо я відправлю свою статтю в один з журналів в списку результатів пошуку, чи буде мій 
документ з більшою ймовірністю бути прийнятим?
Як впорядкувати результати пошуку за такими показниками впливу, як CiteScore і Impact Factor?
Що означає ОА?
Чи можу я зберегти результати пошуку або експортувати результати пошуку?

https://journalfinder.elsevier.com/faq
https://journalfinder.elsevier.com/faq


Elsevier підтримує як золотий, так і зелений відкритий доступ

Опублікувати статтю у журналі з відкритим доступом, або опублікувати статтю в журналі, що 
підтримує відкритий доступ (гібрид).
Остаточна версія опублікованої статті журналу стає негайно доступною для всіх.
Автори можуть вибирати між комерційною та некомерційною ліцензією користувача 
Creative Commons.
Видатки на видавництво покриваються автором або їх установою / органом фінансування / 
товариством від їх імені, як правило, у формі плати за публікацію статті (APC) або інших видів 
гонорарів.



Зелений відкритий доступ
Передплатники оплачують усі витрати, необхідні на підтримку процесу публікації. 
Якщо стаття була опублікована за моделлю підписки, нею можна поділитися наступними 
способами: посилаючись на статтю або самостійно архівуючи версію статті відповідно до 
політики обміну Elsevier.
Автори залишають за собою право повторно використовувати свої статті для широкого кола 
цілей.
Автор не сплачує плату, оскільки витрати на видавництво покриваються підпискою.



Копіюємо назву журналу та переходимо на окремий інструмент 

Scimago Journal & Country Rank



https://www.scimagojr.com/

Назву журналу вносимо в пошукове вікно

https://www.scimagojr.com/


На сторінці журналу вибираємо предметну категорію





Elsevier Journal Finder
https://journalfinder.elsevier.com/

Отримати додаткову інформацію про варіанти відкритого доступу 
https://www.elsevier.com/about/open-science/open-access

Відвідати сторінку поширених запитань Elsevier Journal Finder
https://journalfinder.elsevier.com/faq

Scimago Journal & Country Rank https://www.scimagojr.com/

https://journalfinder.elsevier.com/
https://www.elsevier.com/about/open-science/open-access
https://journalfinder.elsevier.com/faq
https://www.scimagojr.com/
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