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ВІД УКЛАДАЧІВ 

 

Інформаційно-бібліографічний відділ наукової бібліотеки 

МДУ продовжує 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.  

 

 

«Вісник Маріупольського державного університету» 

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

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

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

(далі – ФКС). 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. 
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Index Copernicus (http://www.indexcopernicus.com) – 

міжнародна наукометрична база (Index Copernicus Journals 

Master List), яка створена у Польщі. В базі збирається 

інформація про наукові журнали різних країн світу. Інформацію 

розподілено за темами: загальні відомості про журнал, зміст 

окремого видання, реферативна інформація для окремих 

публікацій, а також, за бажанням редакції видання, повні тексти 

статей. 

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

міжнародної наукометричної бази даних Index Copernicus. З 

2016 р. до бази надаються повні тексти статей. 

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. Оцінка ICV 

дозволяє організувати список наукових журналів в рамках 

ICI Journals Master List (одна з найбільших міжнародних баз 

даних наукових журналів з усього світу) за рівнем впливовості і 

надає можливість розробляти подальшу стратегію розвитку 

наукового журналу.  

ICV може бути використаний широким колом 

користувачів: 

     - видавці наукового журналу та науково-дослідні центри 

з’ясовують позицію журналу в порівнянні з аналогічними йому, 

встановлюють сильні або слабкі сторони журналу, можливості 

для поліпшення якості, що повинно вплинути на збільшення 

показників цитування у майбутньому; 

     - науковці отримують інформацію про журнали, що мають 

високу цитованість, яка допомагає встановити партнерські 

відносини; 

     - державні установи можуть використати ICV в якості одного 

з індикаторів для розподілу фінансових ресурсів. 

Редакційні колегії серій «Вісника МДУ», спираючись на 

http://www.indexcopernicus.com/


6 

результати попередніх років та аналізуючи спектр питань, 

наведених в щорічній анкеті, розробили план розвитку видання 

на найближче майбутнє. Послідовно було впроваджено наступні 

кроки: 

     - отримано ISSN на електронну версію видання; 

     - кожна серія має окремий сайт з вичерпною інформацією 

щодо видання та доступом до повнотекстового архіву; 

     - з 2016 р. почали застосовувати транслітерацію для списків 

використаної літератури; 

     - до складу редакційних колегій були введені іноземні 

фахівці; 

     - до співпраці залучаються автори-іноземці; 

     - збільшено кількість статей іноземними мовами. 

Результатом проведеної роботи стало значне підвищення 

ICV всіх серій «Вісника МДУ», виданих у 2016 р. У таблиці 1 

надано порівняльні результати оцінювання серій «Вісника 

МДУ» в Index Copernicus за 2014-2016 рр. Усі серії показали 

стабільне щорічне зростання оцінки ICV. Як видно, в 2016 році 

індекс ICV всіх серій  значно виріс в середньому на 14,07 

показників. Максимальний стрибок показала серія «Філологія», 

яка збільшила показник ICV з 37,91 в 2015 р. до 58,77 в 2016 р. 

В 2014-2015 рр. значний розвиток спостерігаємо тільки у серії 

«ФКС»: у 2014 р. ICV складав 33,64, в 2015 р. – 40,29. За цими 

показниками можна відстежити динаміку розвитку кожної серії 

окремо і розробити рекомендації щодо подальшого 

вдосконалення редакційної політики «Вісника МДУ» відповідно 

до міжнародних стандартів. 

Серед першочергових заходів рекомендовано: 

     - розробити і затвердити на засіданнях редколегій 

інформаційний блок «Редакційна політика та етичні норми» для 

розміщення на сайтах серій вісника МДУ та у кожному випуску; 

     - сформувати перелік рецензентів наукових статей (з числа як 

членів редколегії серії, так і провідних фахівців); 

     - проаналізувати можливість залучення до співпраці авторів і 

запрошення до редколегій вчених, що вже мають публікації в 

журналах, які входять до Web of Science та Scopus. 
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Таблиця 1 

Результати оцінювання серій «Вісника МДУ»  

в Index Copernicus за 2014-2016 рр. 

Рік Філологія Економіка ФКС 
Історія. 

Політологія 
Право 

2016 58,77 57,05 56,33 49,87 46,07 

2015 37,91 43,16 40,29 39,82 36,53 

2014 38,82 42,87 33,64 39,66 37,32 

 

 
Рис. 1 Гістограма оцінювання серій «Вісника МДУ» в Index 

Copernicus за 2014-2016 рр. 

 

Протягом останніх років помітно зросла кількість 

українських видань, які індексуються Index Copernicus. На 

гістограмі (рис. 2) проаналізовано місце серій «Вісника МДУ» 

серед загальної кількості українських видань спорідненої 

тематики за період 2014-2016 рр. Стабільно високий рівень 

серед видань виявила Серія «Право»: у 2014 р. серед 20 видань 

вона займала 14 позицію, у 2015 р. серед 26 видань – 18 

позицію, у 2016 р. серед 45 видань посіла 15 місце. Серія 

«Філологія» у 2014 р. серед 15 видань посідала 14 місце, у 2015 

р. серед 24 знаходилась на 22 місці, у 2016 р. результати значно 

покращились і серед 32 видань серія розташувалась на 13 місці. 

Серія «Економіка» у 2014 р. серед 49 видань посідала 35 
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позицію, у 2015 р. серед 69 видань була на 49 позиції, а в 2016 р. 

серед 64 зайняла 28 місце. Серія «ФКС» у 2014 р. займала 

останнє 14 місце, у 2015 р. серед 18 видань була на 16 місці, у 

2016 р. серед 22 позицій розташувалась на 17 місці. Серія 

«Історія. Політологія» у 2014 р. серед 13 видань була на 10 

місці, у 2015 році зайняла 20 місце серед 28 видань і в 2016 р. 

серед 24 видань розташувалась на 13 місці.  
 

 
Рис. 2 Гістограма розташування серій «Вісника МДУ» серед 

загальної кількості українських видань за тематикою за 2014-

2016 рр. 

 

Треба зазначити, що в Index Copernicus представлені 

журнали різних видавців, серед яких виокремлюються: приватні 

видавництва, видання ЗВО, науково-дослідних центрів та інші, 

видавнича політика та модель яких відрізняється метою та 

якістю наданого матеріалу.  

Зважаючи на різний рівень наукових видань, цікаво 

проаналізувати рівень оцінювання серій «Вісника МДУ» серед 
наукових журналів інших ЗВО України. В таблиці 2 наведено 

данні про максимальні та мінімальні показники ICV серед 

наукових видань за спорідненою тематикою. Треба відзначити, 

що максимальні показники ICV за всіма напрямками отримали 

видання ЗВО, що мають статус національних. За даними 
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оцінювання в 2017 р. всі серії «Вісника МДУ» мають рівень 

впливовості вище середнього. 

 
Таблиця 2 

Рейтинг серій «Вісника МДУ» в Іndex Copernicus 

серед наукових журналів інших ЗВО України 

за даними 2017 р. 
Серії «Вісника 

МДУ» 

Рейтинг наукових журналів інших ЗВО 

Max. показник Min. показник 

Філологія  

58.77 

Наукові записки ХНПУ імені 

Г.С. Сковороди 

"Літературознавство" 

86.66 

Науковий вісник 

Дрогобицького 

державного педагогічного 

університету імені Івана 

Франка. Серія: 

Філологічні науки 

(мовознавство) 

34.15 

Економіка  

57.05 

Журнал європейської 

економіки (Ternopil National 

Economic University)  
82.25 

Інвестиції: практика та 

досвід (Petro Mohyla Black 

Sea State University) 

26.50 

Філософія, 

культурологія, 

соціологія  

56.33 

Антропологічні виміри 

філософських досліджень 

(Dnipropetrovsk National 

University of Railway 

Transport named after 

Academician V. Lazaryan) 

86.93 

Вісник Львівського 

університету: 

філософсько-

політологічні студії 

36.95 

Історія. 

Політологія 

49.87 

Journal of Vasyl Stefanyk 

Precarpathian National 

University 

81.40 

Україна–Європа–Світ. 

Міжнародний збірник 

наукових праць. Серія: 

Історія, міжнародні 

відносини (Ternopil 

Volodymyr Hnatiuk 

National Pedagogical 

University) 

30.05 

Право  

46.07 

Проблеми законності 

(Yaroslav Mudryi National 

Law University) 

83.71 

Актуальні проблеми 

права:теорія і практика 

(Volodymyr Dahl East 

Ukrainian National 

University) 

27.05 
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Міжнародний проект RePEc (Дослідницькі статті з 

економіки) спрямований на створення єдиного інформаційного 

простору для спільноти дослідників в галузі економічних наук. 

База даних RePEc – найбільша в світі колекція електронних 

наукових публікацій з економіки, яка включає бібліографічні 

описи публікацій, статей, книг та інших інформаційних 

ресурсів. Деякі описи містять посилання на повні тексти статей. 

Більш ніж 160 архівів, що належать різним організаціям в 

25 країнах світу, на даний момент складають колекції RePEc. 

Понад 100 університетів представляють тут свої наукові 

доповіді, включаючи, наприклад, такі американські 

університети, як Berkeley, Boston College, Brown, Maryland, MIT, 

Iowa, Iowa State, Ohio State, UCLA, і Virginia.  

Колекції RePEc також містять інформацію про всі наукові 

доповіді NBER (Національне бюро економічних досліджень), 

яке є найбільшою економічною науково-дослідницькою 

організацією США. Серед його членів багато американських 

лауреатів Нобелівської премії в галузі економічних наук. Також 

представлені дослідні роботи CEPR (Центр досліджень 

економічної політики) – недержавного незалежного науково-

дослідного інституту, що займається питаннями економічної 

політики та економічних досліджень.  

Крім того, RePEc містить зміст бази даних Fed in Print of 

the US Federal Reserve (центральний каталог Федеральної 

резервної системи США), колекції повних документів від IMF 

(Міжнародний валютний фонд), World Bank, а також OECD 

(Організація економічного співробітництва та розвитку) – 

міжнародної економічної організації розвинених країн, що 

визнають принципи представницької демократії та вільної 

ринкової економіки. Окрім того, матеріали багатьох інших 

дослідницьких центрів по всьому світу. Важливою частиною 

RePEc є колекції EconWPA (Economics Working Paper Archive).  

У базі даних міститься інформація про веб-сторінки 

установ, в окремих випадках – про їх спеціалізацію, контактні 
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дані. Таким чином, завжди можна знайти перелік установ, в 

яких, наприклад, спеціалізацією є економіка праці. 

З 2015 р. до бази RePEc було включено Серію 

«Економіка» «Вісника МДУ». На рис. 3 представлена 

статистика переглядів та завантажень за 2015-2017 рр. 

 

 

 
Рис. 3 Статистичні показники доступу до «Вісника МДУ: 

Серія «Економіка» з 2015-2017 рр. 
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Крім наукометричних баз даних, всі серії «Вісника МДУ» 

мають наукові профілі в Google Академії, дані яких 

рейтингуються в системі «Бібліометрика української науки». 

 

 
 

Google Академія (Google Scholar) 

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

пошукова система наукових публікацій наукометричної 

спрямованості. Користувачі мають змогу здійснювати пошук 

статей, технічних звітів, препринтів, дисертацій, книг та інших 

документів, у т. ч. з посиланнями на повні тексти. Якщо в 

результатах пошуку є комерційні видання, користувачі 

отримують доступ лише до анотацій статей.  

Крім того, Google Академія надає користувачам дані про 

індекс цитування документа, списки семантично споріднених 

матеріалів. За обсягами проіндексованих матеріалів система 

Google Академія суттєво перевищує Web of Science та SciVerse 

Scopus. Особливо це стосується публікацій у сфері 

соціогуманітаристики, що недостатньо представлена в 

комерційних базах даних. 

Технології системи Google Академії надають можливість 

українським вченим покращувати відкритість результатів їх 

наукової діяльності, а також, інтегрувати свої дослідження у 

глобальне наукове співтовариство, поширюючи власну 

персональну присутність. Система дозволяє в оперативному 

режимі слідкувати за цитуваннями наукових публікацій, 

виявляти нові тематично пов’язані напрями діяльності та 

знаходити колег, що працюють у споріднених галузях знань.  

Google Академія автоматично, миттєво вираховує h-індекс, 

або індекс Гірша (Хірша) – показник впливовості науковця, 

колективу науковців, наукового закладу або наукового журналу, 

заснований на кількості публікацій та їх цитуваннях. h-індекс 

науковця дорівнює h, якщо він є автором h публікацій, кожна з 

яких була процитована щонайменше h разів. 

https://scholar.google.com.ua/
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Наприклад, якщо науковець є автором 5 публікацій, 3 з 

яких процитовано по 3 рази, а інші 2 – по 1 разу, то його            

h-індекс дорівнює 3. Якщо науковець є автором 5 публікацій, 1 з 

яких процитована 100 разів, а інші 4 – по 1 разу, то його h-індекс 

дорівнює 1. 

Для визначення h-індексу наукового журналу у такий же 

спосіб враховуються загалом всі статті, що входять до його 

складу, а не додаються одне до одного h-індекси окремих 

статей. 

За даними наукових профілів серій «Вісника МДУ» на 

13 лютого 2018 р. укладено таблицю 3, в якій представлено 

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

Треба зауважити, що в різних галузях знань цитування 

відбувається з різною інтенсивністю і моделі цитування  суттєво 

розрізняються. Отже, метричні індикатори, зокрема, h-індекс 

журналів, треба порівнювати тільки в межах однієї і тієї ж 

дисципліни. Найчастіше статті гуманітарної галузі не мають 

традиції надмірного цитування, на відміну від галузі суспільних 

наук. Цю тенденцію можна наочно побачити в розподілі 

значення h-індексу (індексу Гірша) серед серій «Вісника МДУ». 

 
Таблиця 3 

Порівняння даних наукових профілів серій «Вісника МДУ»  

за версією Google Академії на 13.02.2018 р. 

Серії «Вісника МДУ» Випуски Кількість цитувань Індекс Гірша 

Економіка 1-8 131 5 

Право 1-8 121 4 

ФКС 1-7 54 3 

Історія. Політологія 1-10 33 3 

Філологія 4-10 37 2 

 

В 2018 р. здійснено аналіз якісних характеристик 

цитованості статей серій «Вісника МДУ» (таблиця 4), що 

внесено до Google Академії за період з 2011 до 2017 рр.: було 

підраховано загальну кількість статей, що внесено в профілі 

серій, кількість статей, що мають цитування, а також відсоток 

цитованих статей від загальної кількості. 
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Маючи майже однакову кількість представлених статей, 

найбільший відсоток цитованих статей має серія «Економіка» – 

39%, найменьший показник у серії «Історія. Політологія» – 15%, 

що співпадає зі загальною тенденцією, представленою у 

таблиці 3. В свою чергу, в профілі серії «Право» розміщена 261 

стаття, з яких цитуються лише 23%. Серії «Філологія», «ФКС», 

«Історія. Політологія», що належать до однієї наукової галузі, 

мають майже однаковий відсоток статей, що цитуються: 19-15%. 

Більш наочно картину представлено в діаграмах аналізу 

(рисунки 4, 5). 
Таблиця 4 

Аналіз цитованості статей серій «Вісника МДУ»  

в Google Академії за 2011-2017 р. 
Серії 

«Вісника 

МДУ» 

Кількість статей 

«Вісника МДУ» в 

Google Академії 

Кількість 

статей, що 

цитуються 

% до загальної 

кількості статей 

відповідної серії 

Усього 

цитувань 

Економіка 145 56 39% 133 

Право 261 61 23 % 110 

Філологія 129 24 19 % 36 

ФКС 165 24 15 % 52 

Історія. 

Політологія 
149 22 15 % 30 

 

 
Рис. 4 Діаграма аналізу цитованості статей серій «Вісника 

МДУ» в Google Академії за 2011-2017 рр. 
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Рис. 5 Діаграма аналізу кількості відсотків цитованих 

статей серій «Вісника МДУ» в Google Академії за 2011-2017 рр.   

 

Крім того, було проаналізовано публікаційну активність 

науковців МДУ, що мають публікації у випусках серій «Вісника 

МДУ» з 2011 по 2017 рр. і представлені в наукових профілях в 

Google Академії.  

У всіх серіях представлена достатньо велика кількість 

наукових праць викладачів МДУ. Треба зауважити, що в кожній 

серії вони складають неоднакову частку від загальної кількості 

публікацій. Це пов’язано з нерівномірним наповненням випусків 

видання за серіями. Наприклад, в серії «Право» за цей час було 

опубліковано 261 статтю, тоді як в серії «Філологія» – лише 129 

статей. 

У таблиці 5 проаналізовано публікаційну активність 

науковців МДУ за серіями видання. Найбільшу кількість статей 

викладачів нашого університету представлено в серії «Історія. 

Політологія»: вони становлять 62% від загальної кількості 

статей. Найменша кількість статей у серії «Право» – 33%. 

Наочна картина представлена в гістограмі аналізу публікаційної 

активності науковців МДУ в Google Академії (рисунок 6). 
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Таблиця 5 

Аналіз публікаційної активності науковців МДУ 

в Google Академії (на прикладі «Вісника МДУ») 

Серії «Вісника 

МДУ» 

Кількість 

статей «Вісника 

МДУ» 

З них кількість 

статей науковців 

МДУ 

% від загальної 

кількості статей 

Економіка 145 69 48% 

Право 261 85 33% 

Філологія 129 65 50% 

ФКС 165 70 42% 

Історія. 

Політологія 
149 92 62% 

 

 

 
Рис. 6 Гістограма аналізу публікаційної активності 

науковців МДУ в Google Академії (на прикладі серій «Вісника 

МДУ») 
 

В таблиці 6 проаналізовано цитування праць науковців 

МДУ як важливого показника публікаційної активності. 
Таблиця 6 

Кількість цитувань наукових праць науковців МДУ  

(за серіями «Вісника МДУ») за 2011-2017 рр. 
Серії «Вісника МДУ» Загальна 

кількість 

цитувань 

З них кількість 

цитувань статей 

науковців МДУ 

% від загальної 

кількості цитувань 

Економіка  133 68 51% 

Право  110 40 36% 

ФКС 52 11 21% 

Філологія  36 17 47% 

Історія. Політологія 30 14 47% 
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Особливу увагу привертає вітчизняна інформаційно-

аналітична система «Бібліометрика української науки» 

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

наукометрії та бібліометрії СІАЗ (Служба інформаційно-

аналітичного забезпечення органів влади, провідний 

структурний підрозділ Національної бібліотеки України імені 

В. І. Вернадського).  

Система «Бібліометрика української науки» призначена 

для надання суспільству цілісного уявлення про вітчизняне 

наукове середовище. Ці можливості забезпечує розроблений 

програмний інструментарій, який здійснює статистичну обробку 

даних з бібліометричних портретів для отримання різних 

аналітичних матеріалів. 

«Бібліометрика української науки» – це: 

 єдиний реєстр наукових декларацій (бібліометричних 

профілів) вчених і дослідницьких колективів; 

 аналітична інформація про галузеву, відомчу та регіональну 

структуру науки України; 

 джерельна база для експертного оцінювання результативності 

наукової діяльності; 

 національна складова проекту Ranking of Google Scholar 

Profiles (56 countries) – світовий академічний рейтинг, в якому 

університети світу оцінюються на основі аналізу цитованості 

авторів – співробітників університетів. 

Інформаційні ресурси системи «Бібліометрика 

української науки» формуються шляхом опрацювання: 

 бібліометричних профілів, створених науковцями на 

платформі Google Академія; 

 бібліометричних показників комерційних систем Scopus і 

Web of Science. 

http://www.nbu-viap.gov.ua/bpnu/
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Складовою системи є розділ «Аналітика». У ньому можна 

ознайомитися з рейтингами наукових закладів, журналів і 

авторів в Google Академія, Scopus і Web of Science. Основним 

джерелом є Google Академія, яка має найбільш істотне мовне, 

галузеве і географічне охоплення публікацій. Звіти представлені 

у вигляді графіків або окремих pdf-файлів. Оновлення даних 

рейтингування видань проводиться щомісячно. 

В таблиці 7 відстежено динаміку зростання показників    

5-річного індексу Гірша (h5-індекс) за серіями «Вісника МДУ».  
Таблиця 7 

Динаміка показників 5-річного індексу Гірша  

за серіями «Вісника МДУ» (на 01.02.2018 р.) 
Серії «Вісника МДУ» h5-індекс за 2016 р. h5-індекс за 2017 р. 

Економіка  4 4 

Право  3 4 

Історія. Політологія 1 3 

ФКС  2 3 

Філологія  2 2 
 

Крім того, було зібрано дані щодо рівня індексу Гірша 

серій «Вісника МДУ» у рейтингу системи «Бібліометрика 

української науки», який оновлюється щомісячно. Аналогічно 

аналізу, проведеному серед журналів, що входять до бази даних 

Index Copernicus, було проведено порівняння показників індексу 

Гірша з виданнями аналогічних напрямків інших ЗВО України, 

які мають наукові профілі в Google Академії. 

У системі «Бібліометрика української науки» було 

відібрано видання з максимальним та мінімальним показниками 

індексу Гірша за напрямами серій «Вісника МДУ». Порівнюючи 

дані двох рейтингів за версією бази даних Index Copernicus та 

системи «Бібліометрика української науки», можна визначити 

наступне: серії «Вісника МДУ» займають стабільну позицію 

серед видань інших ЗВО та мають тенденцію до підвищення 

позицій в рейтингах (див. дані за 2016 р. у Випуску 1 

аналітичної довідки). 

Ознайомитись з рейтингом наукової якості серій 

«Вісника МДУ» за версією системи «Бібліометрика української 

науки» (порівняльні дані оцінювання) можна у таблиці 8. 
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Таблиця 8 

Рейтинг наукової якості серій Вісника МДУ за версією системи 

«Бібліометрика української науки» на 01.02.2018 р. 

Рейтинг серій 

«Вісника МДУ» 

Рейтинги наукових видань інших ЗВО 

Max. Min. 

h-4 

Економіка 
h-17 

Вісник Хмельницького 

національного університету. 

Економічні науки 

h-1 

Проблеми і перспективи економіки 

та управління (Чернігівський 

національний технологічний 

університет) 

h-4 

Право 

 

h-10 

Проблеми законності 

(Національний юридичний 

університет ім. Ярослава Мудрого) 

h-1 

Науковий вісник НУБіП України. 

Серія: Право (Національний 

університет біоресурсів і 

природокористування України) 

h-3 

Історія. 

Політологія 

h-7 

Вісник Національного 

університету «Юридична академія 

України імені Ярослава Мудрого». 

Серія: Філософія, філософія права, 

політологія, соціологія 

h-3 

Вісник Дніпропетровського 

університету. Серія: Історія та 

археологія (Дніпропетровський 

національний університет імені 

Олеся Гончара) 

h-1 

Наукові записки Вінницького 

державного педагогічного 

університету. Серія: Історія 

 

h-3 

ФКС 
h-7 

Вісник Національного 

університету «Юридична академія 

України імені Ярослава Мудрого». 

Серія: Філософія, філософія права, 

політологія, соціологія 

h-2 

Проблеми соціальної роботи: 

філософія, психологія, соціологія 

(Чернігівський національний 

технологічний університет) 

h-1 

Проблеми гуманітарних наук: 

збірник наукових праць 

Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені 

Івана Франка. Серія «Філософія» 

h-2 

Філологія 
h-7 

Філологічні трактати (Сумський 

державний університет, 

Харківський національний 

університет імені В. Н. Каразіна) 

h-1 

Міжнародний вісник. 

Культурологія. Філологія. 

Музикознавство (Національна 

академія керівних кадрів культури  

і мистецтв) 
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Важливою складовою електронних інформаційних 

ресурсів МДУ є інституційний репозитарій, в якому всі серії 

«Вісника МДУ» представлені в повному тексті. Інституційний 

репозитарій – це електронний архів для тривалого зберігання, 

накопичення та забезпечення довготривалого та надійного 

відкритого доступу до результатів наукових досліджень, що 

проводяться в університеті. 

 

В репозитарії представлені розділи: 

- Авторські колекції викладачів МДУ (монографії, 

навчальні посібники, наукові статті); 

- «Вісник Маріупольського державного університету» у 5 

серіях: «Філологія», «Історія. Політологія», «Економіка», 

«Право», «Філософія, культурологія, соціологія»;  

- Матеріали конференцій, круглих столів МДУ; 

- Навчально-методичні розробки кафедр університету; 

- Видання наукової бібліотеки МДУ 

 

Переглянути матеріали, розміщені у репозитарії, можна  

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

 

На відміну від наукометричних баз даних, інституційний 

репозитарій не надає інформацію про наукометричні показники. 

Він дає змогу відстежити так звані альтметрики. 

Термін «altmetrics» розуміється як створення і 

дослідження нових «метрій» для аналізу наукової комунікації 

(наукової дії, комунікаційної поведінки вчених) поза 

традиційними каналами системи наукової комунікації, а саме, в 

соціальних і професійних мережах, блогах, форумах і тому 

подібне. При цьому альтметрики розглядаються як доповнення 

до традиційних показників. 

 

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


21 

Альтметрики – це велика група метрик, які умовно можна 

розділити на чотири великі блоки. Показники визначаються: 

- на основі числа завантажень і переглядів публікацій;  

- на основі числа цитувань публікацій  

  (за винятком традиційних бібліометричних баз);  

- на основі числа закладок;  

- на основі числа обговорень, коментарів, рекомендацій. 
 

Альтметричні показники серій «Вісника МДУ» дають 

можливість оцінити затребуваність представлених випусків та 

ефективність їх використання з 2016 р. 
Таблиця 9 

Порівняльна таблиця альтметричних показників серій  

«Вісника МДУ» за даними статистики Електронного 

інституційного репозитарію МДУ на 01.02.2018 р. 
 

Філологія Право  
Історія. 

Політологія 
Економіка ФКС 

Кількість  

статей 
292 287 394 216 275 

Завантаження 293 222 210 194 184 

Перегляди 213 173 233 144 97 

 

 
Рис.7 Гістограма альтметричних показників серій «Вісника 

МДУ» за даними статистики Електронного інституційного 

репозитарію МДУ 
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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 

______________________________________________________________ 

 

 


