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Питання

1. Вимоги щодо зарубіжних публікацій
2. Особиста стратегія та 
планування публікацій. 
3. Вибір журналу.
4. Вибір теми публікації
5. Вимоги до статті в зарубіжному виданні.
6. Редакційний процес
0. Візуалізація



Візуалізація публікацій
1. Social Sciences Research Network (SSRN)
• http://www.ssrn.com/en/ (зробити аккаунт)

2. Academia.edu https://www.academia.edu/ (зробити 
аккаунт)

3. e-KMAIR http://ekmair.ukma.kiev.ua/ (надіслати файл 
Тетяна Борисова borysovato@ukma.kiev.ua )

4. Гугль академія, Мої цитати (зробити аккаунт) 
https://scholar.google.com.ua/

http://www.ssrn.com/en/
https://www.academia.edu/
http://ekmair.ukma.kiev.ua/
mailto:borysovato@ukma.kiev.ua
https://scholar.google.com.ua/


Вимоги ВАК - іноземні публікацій
Наказ МОН України Проект 
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Вимоги ВАК

• Наказ МОН № 1112 17.10.2012 
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1851-
12

• Проект Наказу МОН, липень 2014 
http://mon.gov.ua/ua/pr-
viddil/1312/1390288033/1405583513/

• Критика та обговорення проекту Наказу 
http://panbibliotekar.blogspot.com/2014/07/l
ight-1112.html

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1851-12
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1851-12
http://mon.gov.ua/ua/pr-viddil/1312/1390288033/1405583513/
http://mon.gov.ua/ua/pr-viddil/1312/1390288033/1405583513/
http://panbibliotekar.blogspot.com/2014/07/light-1112.html
http://panbibliotekar.blogspot.com/2014/07/light-1112.html


Вимоги міжнародної спільноти -
Times World University Rating

1. % іноземних студентів
2. % іноземних викладачів
3. % публікацій з іноземним співавтором
4. Академічна репутація (опитування експертів)
5. Гранти - $
6. Кількість статей в Web of Science на рік (200 min)
7. Кількість цитувань по Web of Science (5 років)
8. $ від бізнесу
9. Якість навчання (опитування експертів)
10. Кількість викладачів/студентів
11. Кількість бакалаврів/докторантів
12. Річне фінансування $
http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/2014-
15/world-ranking

http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/2014-15/world-ranking
http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/2014-15/world-ranking


Наукометричні бази даних

• Scopus
• Web of Science



НаУКМА в Web of Science 

http://uincit.uran.ua/scientists/fronts/view_institution_public/93

http://uincit.uran.ua/scientists/fronts/view_institution_public/93


Наука України в дзеркалі
наукометричної бази даних SciVerse Scopus

http://jsi.net.ua/scopus/ratings_uni/index.html

http://jsi.net.ua/scopus/ratings_uni/index.html


Особиста стратегія, планування

• Концентруватися на одній сфері
• Вибір журналу (Web of Science/Scopus + 

імпакт-фактор)
• Вибір напряму досліджень 
• Співпраця з іноземними авторами
• Участь у конференціях, результати яких 

публікуються в виданнях WoS/Scopus
• Візуалізація/PR
• 2 статті на рік



Вибір журналу
• За темами
• За видом рецензування

– Нерецензовані (scholarly)
– Рецензовані (refereed)
– Подвійне сліпе рецензування (double blind peer-

reviewed)
• За рейтингом  (чи гнатися за високим 

рейтингом?) http://lawlib.wlu.edu/LJ/index.aspx

• За наукометричними базами (Web of 
Science/Scopus)

• За видавником

http://lawlib.wlu.edu/LJ/index.aspx


Вибір теми – можливі варіанти
1. Міжнародний комерційний арбітраж
2. Тимчасово переміщені особи
3. Виконання рішень судів
4. Історія кримінального права
5. Застосування права ЄС
6. Мас-медіа – об’єкт чи предмет правового 

регулювання
7. Господарські суди



Теми надрукованих статей
1. Chernykh Y. 'International Commercial 

Arbitration in Ukraine: Details Do Matter' Journal of 
International Arbitration, 2009 0,08

3. Meleshevich A., Forstein C. Bringing human 
rights home: the challenge of enforcing judicial rulings in 
Ukraine and Russia Indiana Int. & Comp. Law Review. 
2014 0,45

5. Petrov R, Kalinichenko P. "The Europeanization 
of third country judiciaries through the application of the 
EU acquis: The cases of Russia and Ukraine." International 
and Comparative Law Quarterly (2011) 0,553 

7. Kyselova T “Dualism of Ukrainian Commercial 
Courts: Explorative Study” The Hague Journal on the Rule 
of Law 2014 0,257

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2535083
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2535083
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2535083
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2535083
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2535083
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2039420
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2039420
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2457360
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2457360
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2457360


Вибір теми - Ринковий підхід
• Актуальність для міжнародної 

спільноти
• Новизна для міжнародної спільноти
• Тематичний і аналітичний фокус 

журналу
• Спеціальні номери і номери-доповіді 

конференцій
• Робота з співавторами



Вимоги до статті в зарубіжному 
виданні

• Об’єм (10-20 000 слів, 30-45 стор.)
• Посилання (Приклад: на 10 000 слів – 66; на 20 

000 слів – 261)
• Якісна англійська мова (перевірено носієм)
• Тема з урахуванням ключових слів
• Анотація
• «Літературний твір» 
• + Див. вимоги до якісного наукового 

дослідження (Тема 1)



Редакційний процес



Редакційний процес
1. «Приблизна» відповідність формальним вимогам журналу
2. Подання через електронну систему або ел. пошту
3. Схвалення редактором - 2-3 тижня
4. Відправка статті без особистих даних двом рецензентам  - 3-4 

міс.
5. Кінцеве рішення редактора 

- відхилити
- прийняти за умови доопрацювання
- прийняти без умов

6. Доопрацювання 
7. Технічне редагування редакцією
8. Остаточна згода автора
9. Друк



Публікуйтесь -

Хай щастить!!!



Дякую за увагу !!!

• Тетяна Кисельова

• tkyselova01@gmail.com

• 9 корпус Центр Жана Моне (бібліотека)

mailto:tkyselova01@gmail.com
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