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на тему:  



Все, що люди повинні 

робити – це робити те, що 

їм цікаво, прямуючи за 

своєю власною інтуїцією 

та своїми власними 

ідеями. 

 

М. Фрідман 



Порушення етики публікацій 

1. Фальсифікація та фабрикація  
результатів дослідження 

2. Плагіат 
3. Приписування співавторів 
4. Дубльоване публікування 

5. Поділ публікації на більшу кількість  статей 
6. Автоплагіат та рециклювання текстів 
7. Взаємні (зворотні) цитування  

споріднених колег 
8. Викривлене цитування 
9.  Невизнаний конфлікт інтересів   
10. Порушення авторських прав власника 



Авантюри із цитуванням 
або ж шахрайське підвишення імпакт-факторів наукових  

журналів 

• Редактори різних журналів домовляться, що  
їхні журнали будуть взаємно посилатися  один 
на одного. 

• Деякі наукові журнали, які нічого не варті,  
таким чином досягають вищої цінності ІФ,  
ніж журнали світової суперліги. 

• Наукова спільнота дуже вразлива до такої  
поведінки і такі журнали рано чи пізно  
вилучені із WOS. 



Традиційна модель Відкритий доступ 

Автори подають статтю, 
Рецензія – прийом статті – оплата авторами 

Читачі – безкоштовний 

Автори подають статтю  
Рецензія – прийом статті  
Платять читач (бібліотеки)  
доступ 

Гібридна  
Автори подають статтю  
Рецензія – прийом статті 

Автори вирішують як буде розповсюджуватися стаття  
традиційна модель – безкоштовно, якщо відкритий доступ - оплачують 

 
ХИЖАЦЬКА (її не має бути!!! Остерігайтеся!!)  

(«утром деньги – вечером стулья» 
ми все друкуємо або без рецензії або з тією що ви надішлете) 

Бізнес моделі журналів 





– це 
дослідницьке питання чи проблема, які ще 
не знайшли свого вирішення у певній сфері 
знань.    

 СТРАТЕГІЇ ЗАЙНЯТТЯ:  

 1. Автори займають свою нішу, вказуючи на 
обмеження або упущення у попередніх 
дослідженнях; 

 2. У випадку, коли досліджуються декілька сфер 
знань, то автор займає свою нішу, поєднуючи їх в 
єдину; 

3. У разі, коли попередні дослідження 
підтримують ті чи інші теорії або висновки, а інші 
– ні, то автор встановлює свою нішу, пояснюючи 
причини такого стану.    

  















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. 



Вибір наукового 
видання для 

публікації статті 
 

ПУБЛІКАЦІЯ НАУКОВОЇ СТАТТІ ПОВИННА 
БУТИ БЕЗКОШТОВНОЮ…  





Платформа ORES (ОРЕС) 















База Web of Science  











Принципово важливим є  

технічне оформлення наукової 
публікації  

(більше помилок в оформленні – вище 
вірогідність отримати відмову у публікації) 

Пам'ятайте про важливість 

правильної афіліації автора наукової 

публікації – для нас  

Dnipropetrovs'k State University of 
Internal Affairs 

(DSUIA) 













ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
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