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6 квітня 2018 року відбувся десятий відкритий науково-методологічний 

семінар на тему «Рекомендації щодо складання наукових текстів, формування 

списку першоджерел, етика цитування (частина ІІ)» у рамках циклу семінарів 

«Технологія проведення наукових досліджень» (2017– 2018 навчальний рік), 

започаткованих Науково-дослідним 

Центром індустріальних проблем 

розвитку НАН України. Цільова 

аудиторія семінару: здобувачі наукових 

ступенів кандидата (доктора філософії) 

економічних наук, докторанти, 

науковці. 

 Провела захід д.е.н., доцент, завідувач сектору промислової політики та 

інноваційного розвитку НДЦ ІПР НАН України, випусковий редактор 

міжнародних наукових економічних журналів «Бізнес Інформ» та «Проблеми 

економіки» (Україна), член 

наукової ради журналів «ACTA 

INNOVATIONS» (Польща) та 

«Innovative economics and 

management» (Грузія) Вікторія 

Хаустова. Розпочався семінар з 

обговорення питань, пов’язаних із 

вимогами українських та 

зарубіжних видань до формування списку використаних джерел у наукових 

публікаціях. Наведені найпоширеніші міжнародні стандарти оформлення 

бібліографії – АРА (American Psychological Association), Chicago Citation Style 

та Harvard Citation Format.  



В якості пріоритетних джерел для посилань були визначені аналітичні 

звіти, монографії, статті в журналах, які індексуються в наукометричних базах 

даних Scopus і Web of Science. 

Окрема увага була приділена проблемам плагіату, самоплагіату, 

коректному оформленню цитат, а також допустимим обсягам запозичень для 

дисертацій та статей різного типу (оригінальних, оглядових та ін.). Розглянуті 

можливі варіанти розрахунків спеціалізованим програмним забезпеченням 

частки запозичень у текстах.  

 Вікторія Хаустова ознайомила 

присутніх з інформацією про базу 

даних Crossref, в якій зберігається 

інформація про зв’язки публікацій 

на основі технології Digital Object 

Identifier (DOI) та метадані 

опублікованих наукових матеріалів. 

Були наведені переваги присвоєння 

публікаціям кодів DOI для авторів наукових статей, а також труднощі, з якими 

стикаються українські видавництва під час їх одержання.  

Корисною для науковців стала інформація щодо Наказу Міністерства 

освіти і науки України «Про затвердження Порядку формування Переліку 

наукових фахових видань України» від 15.01.2018, згідно якому під час 

включення наукового видання до Переліку йому присвоюється відповідна 

категорія, яку разом з датою включення до Переліку необхідно вказувати у 

вихідних відомостях видання. 

У семінарі взяли участь наукові співробітники та аспіранти Центру.  

Наприкінці заходу були підбиті підсумки та наголошено на можливості 

оприлюднення наукових результатів у журналі «ACTA INNOVATIONS» 

(Польща). 


