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ВІД УКЛАДАЧІВ 

 

Інформаційно-бібліографічний відділ наукової бібліотеки 

МДУ розпочинає випуск серії інформаційно-аналітичних видань 

«НБ МДУ – науковцю», основною метою якої є інформаційна 

підтримка та забезпечення наукового й освітнього процесів 

діяльності університету. Видання містить інформаційно-

аналітичні матеріали та моніторинг результатів інтеграції 

наукового доробку Маріупольського державного університету у 

світовий науковий простір. 
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ВСТУП 

 

Одним з головних завдань нашої національної політики є 

інтеграція науки України у світовий науковий простір, а 

оптимальне поширення рецензованих вітчизняних журналів 

серед світової академічної спільноти – безумовно, одна з 

найважливіших його складових. 

Наукову діяльність важко оцінити лише одним 

параметром, тим більше є необхідність її оцінювання з 

використанням кількісних та якісних показників. Виникає 

потреба використання web-орієнтованих ресурсів і сервісів як 

засобів впровадження результатів наукових досліджень, зокрема 

їх оприлюднення та розповсюдження. Важливим інструментом 

інтеграції результатів наукової діяльності університету у 

світовий науковий простір є web-орієнтовані вітчизняні та 

міжнародні наукометричні бази даних наукових публікацій. 

Наукометричні бази даних – основний осередок трансформації 

знань, головна інформаційна та соціальна характеристика 

країни, університету або окремого вченого через канали 

подальшого застосування наукових результатів. 
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Наукометрична база даних – це бібліографічна і 

реферативна база даних, інструмент для відстеження 

цитованості наукових публікацій, а також пошукова система, 

яка формує статистику, що характеризує стан і динаміку 

показників затребуваності, активності та індексів впливу 

діяльності окремих вчених і дослідницьких організацій. 

 

Основні наукометричні показники: індекс цитування, 

індекс Гірша, імпакт-фактор. 

Індекс цитування (Science Citation Index, або SCI) – 

прийнятий у науковому світі показник «значущості» праць 

вченого, який являє собою число посилань на публікації вченого 

у реферованих наукових періодичних виданнях. SCI є одним з 

найпоширеніших наукометричних показників. Наявність у 

науково-освітніх організаціях вчених, які мають високий індекс 

цитування, свідчить про високу ефективність та 

результативність діяльності ВНЗ в цілому. 

Індекс Гірша (h-індекс) – показник, запропонований в 

2005 р. американськими фізиком Хорхе Гіршем з університету 

Сан-Дієго, Каліфорнія. Критерій, заснований на кількості 

публікацій вченого і кількості цитувань цих публікацій, який 

розраховується наступним чином: індекс Гірша науковця 

дорівнює N, якщо він є автором щонайменше N статей, кожна з 

яких була процитована щонайменше N разів, решта ж статей 

були процитовані менше, ніж N разів. 

Імпакт-фактор (ІФ, або IF) – формальний чисельний 

показник інформаційної значимості наукового видання. 

Вважається, що чим вище значення імпакт-фактору, тим вищі 

наукова цінність та авторитетність журналу.  

Класичний імпакт-фактор обчислюється за трирічний 

період як усереднене співвідношення кількості цитувань статей 

у виданні протягом поточного року до загальної кількості 

статей, надрукованих в цьому журналі за два попередні роки. 

Наприклад, імпакт-фактор журналу в 2016 році 

вираховується за формулою: 
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IF2016 = A/B,  

де: A – кількість цитувань у 2016 р. статей з журналу, які були 

опубліковані в 2014-2015 рр.;  

B – кількість статей, опублікованих в журналі в 2014-

2015 рр. 

 

«Вісник Маріупольського державного університету» 

(далі – «Вісник МДУ») є науковим фаховим виданням, 

представленим у 5 серіях: «Філологія», «Історія. Політологія», 

«Економіка», «Право», «Філософія, культурологія, соціологія». 

Головна мета збірника – публікації результатів науково-

дослідних робіт, теоретичних і експериментальних досліджень 

учених, фахівців, викладачів, аспірантів, магістрів, студентів із 

питань сучасної науки, а також забезпечення наукових та 

інформаційних потреб суспільства в знаннях, одержаних у 

процесі науково-дослідницької діяльності.  

«Вісник МДУ» є відкритим виданням та заохочує авторів 

до використання різних методів дослідження. Також науковий 

збірник створює інформаційне поле для обговорення нових 

теорій з міждисциплінарних досліджень. «Вісник МДУ» сприяє 

налагодженню творчих зв’язків між науковими і виробничими 

колективами, забезпечує залучення вчених різних відомств до 

співпраці та кооперації для вирішення актуальних проблем 

науки та суспільства. 

 

З 2013 р. всі серії «Вісника МДУ» включені до 

міжнародних наукометричних баз даних Index Copernicus, 

RePEc. 

 
 

IndexCopernicus (http://www.indexcopernicus.com) – 

міжнародна наукометрична база (Index Copernicus Journals 

Master List), яка створена у Польщі. Дана платформа включає 

індексування, ранжування та реферування журналів та являє 

http://www.indexcopernicus.com/
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собою онлайнову базу даних, яка містить внесену 

користувачами інформацію, у т. ч. створені профілі наукових 

установ і видань.  

База даних має кілька інструментів для оцінки 

продуктивності, які дозволяють відслідковувати вплив наукових 

робіт і публікацій окремих учених або наукових установ. 

Система індексує понад 5000 журналів з усього світу, з них 

понад 30 журналів є українськими. Індивідуальні досягнення 

науковців, що зареєстровані у даній системі, характеризуються 

багатокритеріальною оцінкою, що відповідає трьом галузям 

професійної діяльності:  

R (research potential) – науковій,  

T (teaching potential) – академічній,  

A (administration experience) – адміністративній. 

 

IndexCopernicus складається з кількох сервісів для оцінки 

продуктивності авторів і видавців, які дозволяють 

відслідковувати вплив наукових робіт і публікацій, окремих 

дослідників або наукових установ: ICI Journals Master List, 

ICI Publishers Panel, ICI Scientists, ICI Institutions. Журналам, які 

проходять параметричне оцінювання і отримують позитивну 

оцінку, надається дійсний протягом року індекс ICV (Index 

Copernicus Value), який відображає рівень розвитку журналу, а 

також його впливовість. 

 

IndexCopernicus виділяє кілька функціональних областей 

наукового журналу: 

– якість видання: його стандарти і стабільність, 

професіоналізм журналу, графічне оформлення, матеріали, а 

також комплектування та публікація метаданих статей, 

використання належного рівня стандартів рецензії, співпраці з 

науковцями, відсутність конфлікту інтересів; 

– оцифровка – доступність журналу, легкість доступу до 

опублікованих матеріалів, наявність онлайн-версії, цифрового 

архіву, готовність до інтеграції з базами даних; 

– міжнародний досвід – кількість використання мовних 



8 

версій, мови назв статей, анотацій, ключових слів, міжнародний 

досвід наукового співробітництва редакції журналу. 

Динаміка рейтингу наукової якості серій «Вісника МДУ» 

за версією Index Copernicus за 2014-2015 рр. відображена у 

таблиці 1. 
Таблиця 1 

Рейтинг наукової якості серій «Вісника МДУ»  

за версією Index Copernicus, динаміка за 2014-2015 рр. 

Назва серії ISSN 2014 2015 

Економіка 2518-1394 (On-Line) 

226-2822(Print) 

42.87 43.16 

Філософія, 

культурологія, 

соціологія 

2226-2849 (Print) 33.64 40.29 

Історія. 

Політологія 

2518-1521 (Online),  

2226-2830 (Print) 

39.66 39.82 

Філологія 2415-3168 (Online),  

2226-3055 (Print) 

38.82 37.91 

Право 2518-1319 (Online),  

2226-3047 (Print) 

37.32 36.53 

 

Динаміка даних рейтингування за останні 2 роки наочно 

показує стабільне зростання за серіями «Економіка», 

«Філософія, культурологія, соціологія» та «Історія. 

Політологія». Незначне коливання позицій у рейтингу серій 

«Філологія» та «Право» за останній рік пов’язане з потребою 

удосконалити роботи у сфері міжнародного наукового 

співробітництва. 

 

Рейтинг серій Вісника МДУ в наукометричній базі даних 

Index Copernicus у порівнянні з іншими науковими журналами 

ВНЗ України аналогічних напрямків за 2015 р. відображено у 

таблиці 2. 
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Таблиця 2 

Рейтинг серій Вісника МДУ в наукометричній базі даних 

Index Copernicus. Порівняльна таблиця за 2015 р. 

Рейтинг 

Вісника МДУ 

Рейтинги наукових видань інших ВНЗ 

Max. Min. 

43.16 

Економіка 

82.79 

International Scientific  

E-Journal «Economic 

Processes Management» 

(Сумський державний 

університет) 

25.06 

Журнал Європейської 

Економіки [Journal  

of European Economy] 

(Тернопільський 

національний економічний 

університет) 

40.29 

Філософія, 

культурологія, 

соціологія 

64.77 

Схід (Інститут економіки  

і промисловості  

НАН України, Інститут 

філософії імені 

Г.С. Сковороди НАН 

України, Український 

культурологічний центр, 

Запорізький національний 

університет) 

32.40 

Культурологічний вісник: 

Науково-теоретичний 

щорічник Нижньої 

Наддніпрянщини 

(Запорізький національний 

університет) 

39.82 

Історія. 

Політологія 

67.12 

Історія та географія [History 

and Geography] 

(Харківський національний 

педагогічний університет 

імені Г.С. Сковороди) 

18.14 

Вісник Київського 

національного університету 

імені Тараса Шевченка. 

Міжнародні відносини 

37.91 

Філологія 

75.56 

Русская филология. 

Вестник Харьковского 

национального 

педагогического 

университета имени  

Г.С. Сковороды 

34.57 

Наукові праці. Серія 

«Філологія. 

Літературознавство» 

(Чорноморський державний 

університет імені Петра 

Могили, м. Миколаїв) 

36.53 

Право 

73.82 

Проблеми законності 

[Problems of Legality] 

(Національний юридичний 

університет імені Ярослава 

Мудрого) 

17.57 

Порівняльно-аналітичне 

право [Comparative-

analytical law] (ДВНЗ 

«Ужгородський 

національний університет») 
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RePEc (Research Papers in Economics, Дослідницькі статті 

з економіки) – інтернет-проект, присвячений систематизації 

дослідницьких робіт в галузі економічних наук. Це результат 

об’єднання зусиль сотень вчених волонтерів і наукових 

організацій з більш ніж 80 країн, спрямованих на підвищення 

доступності результатів наукових досліджень в галузі 

економіки.  

Основою проекту є децентралізована база даних робочих 

документів, статей, книг (окремих глав) і програмних продуктів. 

Значна частина матеріалів RePEc знаходиться у вільному 

доступі.  

RePEc співпрацює з системою баз даних EconLit (бази 

American Economic Association, Американської економічної 

асоціації), щоб забезпечити безкоштовний доступ до робіт з 

економіки провідних університетів США та інших країн. 

EconLit включає в себе найбільш популярні економічні 

публікації, у т. ч. рецензовані журнальні статті, робочі 

документи провідних університетів, кандидатські дисертації, 

книги, колективні статті, матеріали конференцій; всі матеріали 

індексовані, класифіковані та пов’язані з бібліотечними 

фондами. 

RePEc не містить повних текстів статей журналів, проте 

надає послугу посилання на повнотекстовий матеріал. Послугу 

внесення статей до RePEc і зберігання матеріалів бази даних 

пропонують різні організації та індивідуальні волонтери.  

База даних RePEc забезпечує доступ до більш ніж 850000 

різних матеріалів з економіки, фінансів, менеджменту та 

маркетингу. 

 

З 2015 р. до бази RePEc було включено Серію 

«Економіка» «Вісника МДУ». На рис. 1 представлена 

статистика переглядів та завантажень на 1 лютого 2017 р. 
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Рис. 1 Статистика доступу до серії «Економіка» «Вісника 

МДУ» в RePEc на 1 лютого 2017 р. 

 

Крім наукометричних баз даних всі серії «Вісника МДУ» 

мають наукові профілі в Google Академія, дані яких 

рейтингуються в системі «Бібліометрика української науки». 

 

 
 

Спеціалізована система Google Академія (Google Scholar) 

(https://scholar.google.com.ua/) – інформаційно-пошукова система 

наукових публікацій.  

Google Академія охоплює усі відкриті наукові джерела: 

наукові архіви, бібліотеки, репозитарії, сайти наукових установ, 

https://scholar.google.com.ua/
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в т. ч. усі українські відкриті наукові електронні видання. 

Система має зручний багатомовний інтерфейс і надає 

можливість роботи українською мовою.  

 

Google Академія розраховує такі наукометричні 

показники, як індекс Гірша, у т. ч. п’ятирічний (h-індекс і        

h5-індекс), та i10-індекс, який дорівнює кількості статей автора, 

які були процитовані не менше ніж 10 разів. 

Створення профілю автора, видання або наукової установи 

у Google Академії надає можливість відстежувати бібліографічні 

посилання на статті з видання. Можна переглядати, хто цитує 

публікації, графіки цитувань у часі та розраховувати вказані 

наукометричних показників. 

Google Академія допомагає відстежувати останні події у 

всіх галузях наукових досліджень. 

 

Print Screen профілів серій «Вісника МДУ» в Google Академії 

на 17.05.2017 р. 
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За даними наукових профілів серій «Вісника МДУ» на 

17 травня 2017 р. укладено таблицю 3, в якій представлено 

кількість цитувань та значення h-індексу кожної з серій видання. 

 
Таблиця 3 

Порівняння даних наукових профілів серій «Вісника МДУ»  

за версією Google Академії на 17.05.2017 р. 

Назва серії Випуски 
Кількість 

цитувань 
Індекс Гірша 

Економіка 1-7 72 4 

Право  1-7 69 4 

Філологія  4-10 26 2 

Філософія, 

культурологія, 

соціологія 

1-5 12 2 

Історія. 

Політологія 

1-9 11 1 

 

 
Рис. 2 Гістограма порівняння даних наукових профілів серій 

«Вісника МДУ» за версією Google Академії на 17.05.2017 р. 
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Особливу увагу привертає вітчизняна інформаційно-

аналітична система «Бібліометрика української науки» 

(http://www.nbu-viap.gov.ua/bpnu/).  

Інформаційно-аналітична система «Бібліометрика 

української науки» призначена для надання суспільству цілісної 

картини стану вітчизняного наукового середовища, 

представлення його галузевої, регіональної та відомчої 

структури.  

До системи включено понад 27 тис. бібліометричних 

портретів учених і кілька сотень профілів журналів, профілі 

наукових колективів, створені університетами та науково-

дослідними установами.  

 

Також розроблено алгоритмічно-програмний інструмента-

рій аналітичних обчислень. Інформаційні ресурси системи 

формуються шляхом опрацювання бібліометричних профілів 

науковців, створених на платформі Google Академія, показників 

систем Scopus, Web of Science, Ranking Web of Research Centers, 

Російський індекс наукового цитування. 

Рейтингування видань проведено за п’ятирічним індексом 

Гірша в системі Google Академія (h-5 – кількість статей журналу 

за 2011-2015 роки, на які є посилання в понад h публікаціях), а в 

межах одного показника індексу статті розташовано за 

алфавітом назв. Індекс Гірша наведено з профілю видання, 

створеного та вивіреного його редакцією.  

 

Рейтинг наукової якості серій «Вісника МДУ» за версією 

системи «Бібліометрика української науки» (порівняльні дані 

оцінювання) представлено у таблиці 4. 
 

 

http://www.nbu-viap.gov.ua/bpnu/
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Таблиця 4 

Рейтинг наукової якості серій Вісника МДУ за версією системи 

Бібліометрика української науки. Порівняльні дані оцінювання 

видань ВНЗ України за аналогічними напрямами 

Рейтинг серій 

«Вісника МДУ» 

Рейтинги наукових видань інших ВНЗ 

Max. Min. 

h-4 

Економіка 

h-15 

Вісник Хмельницького 

національного університету. 

Економічні науки 

h-1 

Український журнал 

прикладної економіки 

(Тернопільський 

національний економічний 

університет) 

h-3 

Право 

 

h-9 

Право і Безпека 

(Харківський національний 

університет внутрішніх 

справ) 

h-2 

Право (Харківський 

національний педагогічний 

університет імені  

Г. С. Сковороди) 

h-2 

Філософія, 

культурологія, 

соціологія 

 

h-6 

Вісник Національного 

університету «Юридична 

академія України імені 

Ярослава Мудрого». Серія: 

Філософія, філософія права, 

політологія, соціологія 

h-1 

Проблеми соціальної роботи: 

філософія, психологія, 

соціологія (Чернігівський 

національний технологічний 

університет) 

h-2 

Філологія 

h-4 

Питання літературознавства 

(Чернівецький національний 

університет імені Юрія 

Федьковича) 

h-1 

Studia Philologica (Київський 

університет імені Бориса 

Грінченка) 

h-1 

Історія. 

Політологія 

h-6 

Вісник Національного 

університету «Юридична 

академія України імені 

Ярослава Мудрого». Серія: 

Філософія, філософія права, 

політологія, соціологія 

h-2 

Історія та географія 

(Харківський національний 

педагогічний університет 

імені Г.С. Сковороди) 

h-1 

Наукові записки 

Вінницького державного 

педагогічного університету. 

Серія: Історія 
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КіберЛенінка (CyberLeninka) – це наукова електронна 

бібліотека, побудована на парадигмі відкритої науки (Open 

Science), основними завданнями якої є популяризація науки і 

наукової діяльності, громадський контроль якості наукових 

публікацій, розвиток міждисциплінарних досліджень, сучасного 

інституту наукової рецензії та підвищення цитованості. Вона 

використовує наукометричні та аналітичні інструменти, у т.  ч. 

альтметричні: кількість звернень до статей та кількість 

завантажень. Ці показники дають змогу оцінити ефективність 

використання статей. 
 

Таблиця 5 

Порівняльна характеристика серій «Вісника МДУ»  

за даними статистики ЕБ CyberLeninka на 29.12.2016 р. 

Показники 
Філологія Економіка Право 

Філософія, 

культурологія, 

соціологія 

Історія. 

Політологія 

2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 

Кількість  
статей 

209 182 118 106 196 116 116 82 113 76 

Перегляди 18485 2193 12647 1507 16847 1556 7804 817 6401 647 

Завантаження 9530 896 5378 734 7527 557 3453 431 3094 392 

Індекс Гірша 1 - 3 - 2 - 1 - 2 - 

 

 
Рис. 3 Гістограма порівняльної характеристики серій 

«Вісника МДУ» за даними статистики ЕБ CyberLeninka на 

29.12.2016 р. 
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Завдяки співробітництву з електронною бібліотекою 

CyberLeninka «Вісник МДУ» у повнотекстовому варіанті 

включено до наступних репозитаріїв наукової інформації: 

пошукова служба BASE (Bielefeld Academic Search Engine) – 

одна з найбільших у світі пошукових систем, спеціалізованих на 

пошуку наукових документів відкритого доступу в Інтернеті. 

Оператором BASE є бібліотека університету Білефельд 

(Німеччина). BASE збирає, нормалізує та індексує дані серверів 

репозитаріїв за допомогою «Open Archives Initiative Protocol for 

Metadata Harvesting» (OAI-PMH). Окрім того, BASE індексує 

вибрані веб-сайти і локальні дані бібліотек. Пошук за всіма 

цими даними можна здійснювати через один інтерфейс; реєстр 

репозитаріїв відкритого доступу ROAR та довідник репозитаріїв 

відкритого доступу OpenDOAR (Великобританія); міжнародна 

спеціалізована наукометрична БД Research Papers in Economics 

(RePEc); OpenAIRE – проект доступу до результатів наукових 

досліджень, здійснених на території європейських держав, у т. ч. 

до тих, які фінансуються Європейським Союзом, а також 

проводяться в рамках програми «Горизонт-2020» 

(Великобританія). 

З 2015 року CyberLeninka експортує всі метадані про 

«Вісник МДУ» в базу даних світової електронної бібліотеки 

наукової періодики EBSCO.  

В цьому ж році всі серії «Вісника МДУ» включено до 

Каталогу періодичних видань Ulrich's Periodicals Directory 

американського видавництва Bowker – найбільшої бази даних, 

що описує світовий потік серіальних (періодичних і 

продовжуваних) видань по всіх тематичних напрямках 

життєдіяльності. 
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Електронний інституційний репозитарій МДУ – 

електронний архів для тривалого зберігання, накопичення та 

забезпечення довготривалого та надійного відкритого доступу 

до результатів наукових досліджень, що проводяться в установі. 

Основні особливості інституційного репозитарію: 

- забезпечення відкритого доступу до результатів наукових 

досліджень, які проводяться в університеті, через 

самоархівування; 

- доступ світової спільноти до наукових досліджень ВНЗ; 

- зосередження матеріалів в одному місці. 

Переваги та вигоди використання інституційних репозитаріїв 

для кожного науковця: 

- підвищення індексу цитувань праць; 

- постійне та тривале зберігання; 

- збереження авторських прав. 

Важливою складовою електронних інформаційних 

ресурсів НБ МДУ є її інституційний репозитарій, в якому всі 

серії Вісника МДУ представлені в повному тексті окремою 

колекцією. Переглянути запропоновану колекцію можна за 

адресою: http://repository.mdu.in.ua. 

 
Print Screen головної сторінки Електронного інституційного 

репозитарію Маріупольського державного університету (eIR MSU) 

 

http://repository.mdu.in.ua/
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У таблиці 6 представлено порівняння звернень до серій 

«Вісника МДУ» за даними статистики Електронного 

інституційного репозитарію МДУ. 

 
Таблиця 6 

Порівняльна таблиця звернень до серій «Вісника МДУ»  

за даними статистики Електронного інституційного 

репозитарію МДУ на 01.04.2017 р. 
 

Філологія Право  
Історія. 

Політологія 
Економіка 

Філософія, 

культурологія, 

соціологія 

Кількість  

статей 
242 221 192 144 192 

Завантаження 72 43 42 42 24 

Перегляди 82 56 122 69 31 

 

0
50

100
150
200
250

Кількість статей

Завантаження

Перегляди

 
Рис. 4 Гістограма порівняння звернень до серій «Вісника 

МДУ» за даними статистики Електронного інституційного 

репозитарію МДУ на 01.04.2017 р. 
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Шановні науковці! 

 

Публікація матеріалів у спеціалізованих виданнях є не 

лише способом наукової комунікації, але й дає значний імпульс 

розвитку відповідної області наукового знання. Тому високі 

вимоги редакції наукового збірника до матеріалів, що надаються 

для публікації, покращують якість їх подачі, працюють на 

підвищення престижу Маріупольського державного 

університету та його рейтингу в наукових сферах, розширюють 

коло вчених, ознайомлених із дослідженнями співробітників 

університету й інших організацій.  

Завдання авторів – відповідально підходити до підготовки 

матеріалів, виконувати вимоги і дотримуватися етичних норм 

публікації, подавати тільки ті статті, що відповідають профілю 

журналу. Спільна мета авторів та редакційної колегії полягає в 

тому, щоб кожна опублікована стаття посилювала позиції 

видання, зміцнювала його авторитет, працювала на підвищення 

рейтингу Маріупольського державного університету. Адже 

статті, що виконані за міжнародними критеріями, підвищують 

науковий престиж авторів і, одночасно, рівень їх кваліфікації, 

розширюють світогляд дослідників, дають можливість бути в 

курсі новітніх тенденцій і розробок у своїй і суміжних галузях 

науки, сприяють спілкуванню і проведенню спільних робіт з 

українськими і зарубіжними вченими з тематики своїх 

досліджень.  

Таким чином, залучення до якомога більшого числа 

міжнародних он-лайн баз наукової періодики є пріоритетним 

напрямом розвитку і просування «Вісника Маріупольського 

державного університету». 
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Повні тексти серій «Вісника МДУ» та цитованість статей 

в Google Академії 

 

 

 Серія «Економіка» 
Адреса офіційного сайту: http://visnyk-ekonomics.mdu.in.ua/ 
 

Науковий профіль:  

https://scholar.google.com.ua/citations?user=RBZI_iUAAAAJ&hl=uk 

 
 Серія «Історія. Політологія» 

Адреса офіційного сайту: http://visnyk-politologia.mdu.in.ua/ 
 

Науковий профіль:  

https://scholar.google.com.ua/citations?user=-sHSCEUAAAAJ&hl=uk 

 
 Серія «Право» 

Адреса офіційного сайту: http://visnyk-pravo.mdu.in.ua/ 
 

Науковий профіль:  

https://scholar.google.com.ua/citations?user=gnM-x9UAAAAJ&hl=uk 

 
 Серія «Філологія» 

Адреса офіційного сайту: http://visnyk-filologia.mdu.in.ua/ 
 

Науковий профіль:  

https://scholar.google.com.ua/citations?user=1qqob7kAAAAJ&hl=en 

 
 Серія «Філософія, культурологія, соціологія» 

Адреса офіційного сайту: http://visnyk-culturology.mdu.in.ua/ 
 

Науковий профіль:  

https://scholar.google.com.ua/citations?user=K-nuky4AAAAJ&hl=en 

http://visnyk-ekonomics.mdu.in.ua/
https://scholar.google.com.ua/citations?user=RBZI_iUAAAAJ&hl=uk
http://visnyk-politologia.mdu.in.ua/
https://scholar.google.com.ua/citations?user=-sHSCEUAAAAJ&hl=uk
http://visnyk-pravo.mdu.in.ua/
https://scholar.google.com.ua/citations?user=gnM-x9UAAAAJ&hl=uk
http://visnyk-filologia.mdu.in.ua/
https://scholar.google.com.ua/citations?user=1qqob7kAAAAJ&hl=en
http://visnyk-culturology.mdu.in.ua/
https://scholar.google.com.ua/citations?user=K-nuky4AAAAJ&hl=en
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Для  нотаток 

______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


