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1. Робота з літературою 



ПОШУК  
повнотекстових матеріалів 

• Рейтинг англомовних правових видань 
http://lawlib.wlu.edu/LJ/index.aspx 

 

• Передплачені бази даних НаУКМА  

EBSCO, JSTOR, SpringerLinks 

http://www.library.ukma.edu.ua/index.php?id=358 

 

• GOOGLE  SCHOLAR 

 

 

 

http://lawlib.wlu.edu/LJ/index.aspx
http://www.library.ukma.edu.ua/index.php?id=358
http://www.library.ukma.edu.ua/index.php?id=358
http://www.library.ukma.edu.ua/index.php?id=358


 
 
 
 
  
 

GOOGLE  SCHOLAR 
scholar.google.com  

 
 
 
 
 
 

1) персональний аккаунт 

2) налаштування  

3) пошук по ключовим словам (без 
лапок, з лапками) Приклад – «суд 
присяжних» 

4) сортування за датою  

5) лінки до другого кола джерел (похожі 
статті), до EndNote 

http://www.scholar.google.com/


МОНІТОРІНГ 
• Список «моїх» журналів 
• Annual Review of Law and Social Science 
• Блогі – Kluwer, etc 
• Гугль Академія – функція сповіщення 
• Сповіщення про зміст нових номерів IALS guide 

LINK  
– Table of Contents – TOC LINK 
– Сповіщення від сайтів журналів (наприклад, 

натисніть FOLLOW 
http://scholarlycommons.law.northwestern.edu/jclc/  

– Сповіщення з баз даних (HeinOnline) 

 

http://kluwermediationblog.com/
http://libguides.ials.sas.ac.uk/content.php?pid=602651&sid=4973059
http://www.journaltocs.hw.ac.uk/
http://scholarlycommons.law.northwestern.edu/jclc/


СИСТЕМАТИЗАЦІЯ 

• Збереження 

• Нотатки 

• Посилання 

• Список літератури 
 

Програмне забезпечення EndNote LINK, 
Mendeley, Zotero  Guide  

http://endnote.com/
http://www.lib.cam.ac.uk/toolbox/rmt.html


2. Особиста стратегія 

• Спеціалізація - брендінг 

• Кількість чи якість? 

• Книга чи журнальна стаття? 

• Результати дослідження чи рецензія? 



2. Особиста стратегія 

• Співавторство (керівник? Іноземні співавтори?) 

• Міжнародні конференції (Flagship Conferences) 

• Візуалізація /PR 

• Креативність – використання одного тексту 

різними шляхами 

 



3. Вибір журналу 
• Тематичний фокус – загальні v. спеціалізовані 

• Європейські v. Американські журнали 

• Процес рецензування 

– наукові журнали (scholarly journals) НЕрецензовані 

– рецензовані (refereed) 

– подвійне сліпе рецензування (double blind peer-
review) 

• Наукометрика/преміювання НаУКМА  - Web of 
Science, Scopus 

• Видавництва 



3. Вибір теми статті   
ринковий підхід 

• Інтерес, важливість для міжнародної 

спільноти 

• Новизна для міжнародної спільноти 

• Тематичний та аналітичний фокус журналу 

• Спеціальні випуски та конференції 



4. Вимоги до «іноземних» статей 

• МОН України: НАКАЗ № 1112 «не менше однієї 
(чотирьох) статті у виданнях іноземних держав 
або у виданнях України, які включені до 
міжнародних наукометричних баз» 

 

• (для порівняння) РФ  - Web of Science, Scopus, 
Astrophysics Data System, PubMed, MathSciNet, 
zbMATH, Chemical Abstracts, Springer, Agris rurra 
http://vak.ed.gov.ru   

http://vak.ed.gov.ru/
http://vak.ed.gov.ru/
http://vak.ed.gov.ru/


4. Вимоги зарубіжних видань 

• обсяг 10-20.000 слів, 30-45 с. 

• ≈ 100 посилань на 10.000 слів 

• англійська вичитана носієм мови 

• назва = дослідницьке питання - проблема 

• ключові слова 

• приваблива анотація 

• «Червона лінія» 

• «Літературний» твір 

 



5. Процес рецензування 



Процес рецензування 
1. Внутрішнє рецензування   2-3 тижня 

2. Робота над формальними вимогами 1-2 тижня 

3. Подання - e-mail, ел. платформа   

4.  Одобрення редактором     2-3 тижня 

5.  Рецензування 2 рецензентами  3-4 міс. 

6.   Кінцеве рішення редактора  

7.   Доопрацювання     1 міс. 

8.  Технічне редагування видавництвом 1 міс. 

9.   Договір 

10. Публікація    
 

6 міс.MIN 



6. Візуалізація 

• Пост ФБ, сайти університету, персональні 
сайти, ін. 

• Academia, SSRN, ResearchGate, Google 
scholar 

• Презентація в університеті, ін. 

• Переслати особливо важливим персонам 

• Повідомити керівництво 

• Подати на конкурс, отримати премію 

 





Дякую за увагу !!!  

 

• Tatiana Kyselova 

• https://unito.academia.edu/TatianaKyselova  

 

 

• 9 корпус НаУКМА, Центр Жана Моне 

 

https://unito.academia.edu/TatianaKyselova
https://unito.academia.edu/TatianaKyselova
mailto:tkyselova@gmail.com

