
Науково-методологічний семінар 

«Рекомендації щодо складання наукових текстів, формування списку 

першоджерел, етика цитування» 

 

24 листопада 2017 року відбувся четвертий відкритий науково-

методологічний семінар на тему «Рекомендації щодо складання наукових 

текстів, формування списку першоджерел, етика цитування (частина І)» у 

рамках циклу семінарів «Технологія проведення наукових досліджень» (2017–

2018 навчальний рік), започаткованих Науково-дослідним Центром 

індустріальних проблем розвитку НАН України.  

Професор Юрій Іванов на початку 

семінару роз’яснив його 

регламент і передав керівництво 

д.е.н., доценту Вікторії Хаустовій, 

яка є випусковим редактором 

міжнародних наукових економіч-

них журналів «Бізнес Інформ» та 

«Проблеми економіки» (Україна), 

членом наукової ради журналів 

«ACTA INNOVATIONS» (Польща) та «Innovative economics and management» 

(Грузія). Керівник заходу почала обговорення з вимог до опублікування 

результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів, які діють на поточний 

час в Україні. Далі були розглянуті основні різновиди видань, а саме: збірники 

наукових праць; журнали, що входять до переліку наукових фахових видань, в 

яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних робіт з 

економічних наук; журнали, які входять до міжнародних наукометричних баз 

тощо. Окремо висвітлено особливості та вимоги до публікації у зарубіжних 

виданнях різного рівня. 

На семінарі окреслено основні положення наукометрії як галузі 

наукознавства, докладно розглянуто такі ключові показники, що широко 

використовується в усьому світі для оцінки роботи дослідників та наукових 

http://www.problecon.com/main/Fahovi_inclusion_1.07.16.pdf


колективів, як: індекс цитування, індекс Хірша (h-індекс), а також Імпакт-

фактор, що використовується для рейтингування та характеристики 

впливовості наукових журналів. 

Наступним важливим аспектом, на якому акцентувала увагу присутніх 

Вікторія Хаустова, стали обов’язкові складові наукової статті, деталізація 

функцій та наповнення кожної з них. Зокрема, були висвітлені основні 

відмінності у вимогах до статей, що публікуються в журналах, які входять до 

таких наукометричних баз, як Scopus та Web of Science, а також наведені типові 

помилки, яких припускаються під час підготовки матеріалів для публікації не 

тільки молоді науковці, а й більш досвідчені автори. Окрему увагу було 

приділено вимогам до формування назви статті, її мети та завдань, висновків, а 

також складання бібліографії до статей та оформлення референцій, висвітлено 

вимоги до складання анотацій до статей. Крім того, були обговорені питання, 

пов’язані з ціновою політикою видань та можливими термінами публікації. 

Вікторія Хаустова, спираючись 

на власний професійний досвіді, дала 

поради науковцям, як зорієнтуватися 

серед існуючих українських та 

зарубіжних видань, на які 

характеристики слід звернути увагу при 

обранні журналу для публікації своїх 

результатів, у тому числі, з метою 

уникнення ризиків потрапляння до несумлінних видавців.  

У семінарі взяли участь наукові співробітники Центру – д.е.н. 

Н. Бєлікова, к.е.н. О. Полякова, к.е.н. В. Шликова, Д. Костенко, О. Леванда, 

аспіранти – Н. Луценко, Р. Харченко, П. Семігулін, О. Матвійченко, а також 

аспіранти Харківського національного економічного університету імені 

С. Кузнеця. 

Наприкінці заходу були підбиті підсумки щодо отриманої інформації та 

визначені напрями подальшого навчання за цією тематикою.  


