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ОГЛЯД ТА РЕЙТИНГИ НАУКОВИХ ЖУРНАЛІВ 
З УРБАНІСТИКИ

Зроблено огляд наукових періодичних спеціальних видань з урбаністики 
від їхнього утворення до сьогодення. Розвиток фахових часописів пов’я-
зано із становленням відповідних центрів дослідження та галузі зага-
лом. На початковому етапі (1960-80 рр.) такі видання виходили й націо-
нальними мовами, тоді як зараз відбувається переважання англо мовних 
публікацій. Відзначено, що під впливом зміни форми видання на сучас-
ному етапі – від паперової до електронної – змінюється і їхня роль як 
форми комунікації та репрезентації результатів дослідження. Здійсне-
но короткий огляд американських, британських, нідерландських, фран-
цузьких, італійських та польських часописів. Наголошується на доступ-
ності видань для світової громадськості через мережу Інтернет, по-
ширення електронних версій, редакторах як вчених у галузі урбаністики 
та центрів їхніх досліджень. Наведено три рейтинги журналів – «Web 
of Science», «Google Scholar» та «SCImago Journal and Country Rank» 
з міських студій та критерії їхньої оцінки. Показано переважання ан-
гло-американської видавничої системи в наукових виданнях. Успішний 
сучасний часопис з урбаністики – це англомовне видання при науково-
му спеціалізованому центрі, до складу редакційної колегії якого входить 
міжнародна група експертів галузі, що має як паперову, так і електро-
нну версії, з періодичністю від чотирьох до дванадцяти випусків на рік.
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Наукові періодичні видання залишаються на сьогодні 
важли вою формою комунікації між вченими, формою пре-
зентації наукових ідей, здобутків, засобом фахових диску-

сій тощо. Публікація спеціалізованого журналу сприяє розвитку 
певного напряму науки. Зокрема, це стосується урбаністики, по-
ступ якої в Україні активно відбувається зараз. Огляд найважли-
віших світових часописів допоможе зорієнтуватися дослідникам 
у подальших розвідках та розкриє можливості презентації україн-
ських напрацювань у світі.

В 1960-х рр. відбувалось становлення урбаністики як окремо-
го напряму досліджень, а разом з ним і спеціалізованих часописів. 
Так, у відділі соціальних та економічних досліджень Університету 
Глазго для публікації наукових розвідок й обговорення британської 
регіональної та міської політики започаткували журнал «Міські 
дослідження» («Urban Studies»)1. Перший його випуск у 1964 році 
в двох числах від травня та листопада містив 10 аналітичних ста-
тей, розділ з рецензіями та бібліографію нових надходжень відпо-
відної тематики2. Це сформувало певний «стандарт» для наукових 
журналів з урбаністики. У вересні вже наступного року в США 

1 Urban Studies. (n.d.). Retrieved 
October 10, 2016, from link: 
http://usj.sagepub.com/ 

2 Paddison, R (2013, January). 
Editorial: Urban Studies at 50. 
In Urban Studies, no. 50 (1), p. 3.
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виходить «Огляд міських справ» («Urban Affairs Review»)3, що має 
критично подивитися на міський поступ у світі та країні4. Умовно 
він містив ті ж частини, що й британська передовиця – статті, ре-
цензії, щоправда завершувався «новинами з поля» (повідомлення-
ми про діяльність центрів урбаністики та вагомими здобутками)5.

Поза англо-американським простором у перші десятиліт-
тя розвитку часописів з урбаністики з’явилося не так багато. В 
1970 році в Чилі виходить іспаномовний «Латиноамериканський 
журнал міських регіональних досліджень» («EURE – Revista 
Latinoamericana de Estudios Urbano Regionales»)6. З 1971 року 
видається «Регіональна наука та міська економіка» («Regional 
Science and Urban Economics») в Нідерландах7, щоправда англій-
ською мовою. Для видавців урбаністика – частина регіональних 
досліджень, а в журналі висвітлюються важливі теорії для полі-
тичного й економічного розвитку країни8. Німецький часопис 
«Старе місто» («Die alte Stadt») розпочав свою історію з 1974 
року9. В цьому виданні публікувалися матеріали наукового товари-
ства «Arbeitsgemeinschaft für reichsstädtische Geschichtsforschung, 
Denkmalpflege und bürgerschaftliche Bildung e.V.», заснованого в 
1960 році Отто Борстом.  За хронологією появи часописів з урба-
ністики – див. таблицю 1 (тут та в інших таблицях подано лише 
перші 10 позицій).

Періодичність наукових видань з урбаністики – різна. Най-
частіше – чотири випуски на рік, однак найпопулярніші наукові 
видання, з високим рейтингом цитування, виходять щомісяця (на-
приклад, «Urban Studies» чи «Landscape and Urban Planning»).

Всі популярні видання з урабаністики, традиційно, – друкова-
ні. Однак на сучасному етапі поява електронних версій та власне 
електронних журналів змінює вигляд журналу, його доступність, 
«швидкість» обміну науковими здобутками10. Нижче оглянуто 
найважливіші видання, вказано їхні сторінки в мережі Інтернет 
для ознайомлення. 

За місцем видання наукові часописи з урбаністики переважно 
належать до англо-американського простору. Короткий огляд за 
країнами найбільш значних часописів дає змогу побачити різно-
маніття напрямів в урбаністиці, а також звернути увагу на редак-
торів – провідних вчених галузі.

Американські журнали посідають провідне місце серед на-
укових часописів з урбаністики. Вони розкривають такі напрями 
досліджень галузі, як міська економіка, географія, інфраструкту-
ра.

Часопис «Журнал міської економіки» («Journal of Urban 
Economics») розпочав свою історію з 1974 року. Едвін Мілл у 
вступній статті до першого випуску наголосив, що це перше пе-
ріодичне спеціальне видання в США в галузі міської економіки, 
яку розглядає у широкому ключі, і запрошує всіх науковців до 
мультидисциплінарних досліджень11. На кінець 2016 року нарахо-
вує 96 випусків. Останні номери виходять за редакцією Стюарта 
Розенталя (Stuart Rosenthal) з Університету Сірак’юс, Нью-Йорк, 
США (Syracuse University) та Вільяма Стренджа (William Strange) 
з Університету Торонто, Канада (University of Toronto). Видається 

3 Urban Affairs Review. (n.d.). 
Retrieved October 1, 2016, from 
link: http://uar.sagepub.com/ 
4 Schussheim, M. J., Belknap, 
G.M. (1965, September). 
Urban Research from a Federal 
Standpoint. In Urban Affairs 
Review, vol. 1, p. 3-16.
5 Conant, R. (1965, September). 
In the Field. In Urban Affairs 
Review, vol. 1, p. 95-96.
6 EURE – Revista 
Latinoamericana de Estudios 
Urbano Regionales. (n.d.). 
Retrieved October 1, 2016, 
from link: http://www.eure.cl/
index.php/eure.
7 Regional Science and Urban 
Economics. (n.d.). Retrieved 
October 1, 2016, from link: 
http://www.journals.elsevier.
com/regional-science-and-urban-
economics/
8 Anderson, A.E, Isard, W. (ed.) 
(1975). Regional science and 
urban economics: Editorial. In 
Regional Science and Urban 
Economics, no. 5, 3.
9 Die alte Stadt. (n.d.). Retrieved 
October 1, 2016, from link: 
http://www.bag-verlag.de/
publishing-program/journals/Die-
Alte-Stadt/DAS-subscription-for-
students
10 Hurd, J. M. (2000). The 
Transformation of Scientific 
Communication: A Model for 
2020. In Journal of the American 
Society for Information Science, 
no. 51 (14), 1279-1283.

11 Mills, E.S. (1974, January). 
Editorial. In Journal of Urban 
Economics, vol. 1, is. 1, iii.
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компанією «Elsevier», а статті представлені також у вигляді елек-
тронних версій на сайті, доступних для замовлення12.

У 1980 році побачило світ перше число «Міської географії» 
(«Urban Geography»). Редактором номера 37 у 2016 році став про-
фесор Університету Макгілла, Канада (McGill University) Річард 
Шірмур (Richard G. Shearmur). Щорічні 8 випусків зараз видають-
ся компанією «Taylor & Francis», що дає можливість доступу до 
версії журналу он-лайн13.

У 2016 році вийшов номер 142 наукового часопису «Журнал 
міського планування та розвитку» («Journal of Urban Planning and 
Development») під редакцією Ган-Лен Чена, професора Універси-
тету Меріленду, США (Gang-Len Chang, University of Maryland). 
Головними проблемами, які висвітлює видання, є громадянська 
інфраструктура, і воно видається Американським товариством 
цивільної інженерії14.

Британські дослідження, які і американські, найавторитетні-
ші, і теж мають найвищі рейтинги.

За редакцією Метью Генді з Кембридського університету 
(Matthew Gandy, University of Cambridge) та інших британських 
професорів видається «Журнал міських та регіональних дослі-
джень» («International Journal of Urban and Regional Research»), 
що має на сьогодні повнотекстовий доступ у видавництві «Wiley»15. 
У чотирьох випусках на рік з 1977 року провідні вчені висвітлю-
ють проблеми урбаністики.

У п’ятдесят третій раз журнал «Міські дослідження» («Urban 
Studies») вийшов у 2016 році за редакцією Йона Банністера 
(Jon Bannister) з Міського університету Манчестера (Manchester 
Metropolitan University) у видавництві «SAGE»16. З 1964 року ча-
сопис дійсно став вагомим у публікаціях сфери урбаністики, адже 
з двох випусків на рік у перші роки видання трансформувалось у 
щомісячник.

Журнал «Міста» («Cities: The International Journal of Urban 
Policy and Planning») розпочав свою історію 1983 року. Зараз його 
видає компанія «Elsevier», роблячи його доступним будь-де у сві-
ті17. Редактор – Алі Модаррес (Ali Modarres) з Університету Ва-
шингтон в Такома (University of Washington Tacoma).

Редакційні колегії нідерландських часописів складаються з 
міжнародної команди фахівців, авторитетних вчених, що забезпе-
чує найвищі показники в будь-якому рейтингу.

Проблеми мікроекономіки розкриває на своїх сторінках нау-
ковий журнал «Регіональна наука та міська економіка» («Regional 
Science and Urban Economics») з 1975 року. П’ять випусків щороку 
друкує та пропонує на своєму сайті компанія «Elsevier»18. На сьо-
годні редактором журналу є Даніел МакМіллен (Daniel McMillen) 
з Іллінойського університету в Урбана-Шампейн (University of 
Illinois at Urbana-Champaign).

З 1986 року виходить «Ландшафт та міське плануван-
ня» («Landscape and Urban Planning: An International Journal of 
Landscape Science, Planning and Design»). Наразі редактором що-
місячника є Джоан Іверсон Нассер (Joan Iverson Nassauer) з Уні-
верситету Мічігана, США, в компанії «Elsevier»19.

12 Journal of Urban Economics. 
(n.d.). Retrieved October 1, 
2016, from link: http://www.
journals.elsevier.com/journal-of-
urban-economics

13 Urban Geography. (n.d.). 
Retrieved October 1, 2016, from 
link: http://www.tandfonline.
com/toc/rurb20/current

14 Journal of Urban Planning and 
Development. (n.d.). Retrieved 
October 1, 2016, from link: 
http://ascelibrary.org/journal/
jupddm

15 International Journal of Urban 
and Regional Research. (n.d.). 
Retrieved October 1, 2016, 
from link: http://onlinelibrary.
wiley.com/journal/10.1111/
(ISSN)1468-2427

16 Urban Studies. (n.d.). 
Retrieved October 1, 2016, from 
link: http://usj.sagepub.com/

17 Cities: The International 
Journal of Urban Policy and 
Planning. (n.d.). Retrieved 
October 1, 2016, from link: 
http://www.journals.elsevier.
com/cities

18 Regional Science and Urban 
Economics. (n.d.). Retrieved 
October 1, 2016, from link: 
http://www.journals.elsevier.
com/regional-science-and-urban-
economics

19 Landscape and Urban 
Planning. (n.d.). Retrieved 
October 1, 2016, from link: 
http://www.journals.elsevier.
com/landscape-and-urban-
planning
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Серед французьких часописів слід відмітити «Sapiens 
(Surveys And Perspectives Integrating ENvironment & Society)»20, що 
виходить з 2008 року двічі на рік. Його редактор – Гаель Мангі 
(Gaëll Mainguy), директор Центру досліджень та інтердисциплі-
нарності (Center for Research and Interdisciplinary)21. Поряд з ним 
виділяється «Міська історія» («Histoire Urbaine»)22 – видання 
заснованого в 1998 році Французького товариства міської історії 
(Société Française d’Histoire Urbaine), що виходить з 2000 року.

Кожні чотири місяці видається італійський науковий жур-
нал «Регіональна наука» («Scienze Regionali»)23 у видавництві 
«Franco Angeli Edizioni»24 з 2002 року. Цей часопис заснований 
роком раніше як офіційне видання Італійської секції Міжнародної 
асоціації наук про регіони (AISRe-Associazione Italiana di Scienze 
Regionali), що діє з 1980 року. Головним редактором є Роберта Ка-
пелло (Roberta Capello) – президент вищеназваної міжнародної 
асоціації та професор регіональної економіки Політехнічного уні-
верситету Мілану (Politecnico di Milano).

Чотири рази на рік, починаючи з 1996 року, виходить часопис 
«Територія» («Territorio») у тому ж видавництві, що і попередній, 
«Franco Angeli Edizioni», де доступні для замовлення паперовий 
та електронний варіанти25. Редактор – професор Габріель Паскі 
(Gabriele Pasqui), завідувач відділу архітектури та міських студій 
Політехнічного університету Мілану (Dipartimento di Architettura 
e Studi Urbani, Politecnico di Milano). 

«Місто та історія» («Città e Storia») – видання Університету 
в Римі ІІІ (Università degli studi Roma Tre)26 за редакцією Донате-
лли Калабі (Donatella Calabi) з Університету Венеції  (Università 
IUAV di Venezia) та Карло М. Травагліні (Carlo M. Travaglini) з 
Університет в Римі ІІІ (Università degli studi Roma Tre). Видається 
двічі на рік з 2006 переважно з італомовними статтями. Доступ-
ний лише у паперовому вигляді, з можливістю замовлення через 
сайт видавництва, де можна ознайомитися зі змістом випусків27.

Польський журнал «Бюлетень географії» («Bulletin of 
Geography. Socio-ecomonic Series») Університету Миколи Копер-
ника в Торуні (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) публікує 
праці із соціальної географії. Він розпочав свою історію з 2003 
року та має нині чотири випуски на рік28. Індексований в більш, 
ніж 30 міжнародних наукових базах, всі статті є в безкоштовно-
му доступі на сайті видання. Головний редактор – Даніела Ши-
манська (Daniela Szymańska), професор відділу міських студій та 
регіонального розвитку факультету наук про Землю Університету 
Миколи Коперника в Торуні29.

Рейтинговість журналу, в якому опубліковані результати до-
сліджень, рівень цитованості статті є певною оцінкою діяльності 
вченого, значення його доробку. Незважаючи на дискусійність 
таких параметрів, справедливість щодо оцінки різних типів нау-
кових видань, різні підходи до складових рейтингу30, все ж ран-
жування часописів є своєрідним дороговказом, показником поміт-
ності, важливості одних публікацій поміж інших. Звернемося до 
трьох рейтингів – «Web of Science», «Google Scholar» та «SCImago 
Journal and Country Rank» – у галузі урбаністики.

20 Sapiens. (n.d.). Retrieved 
October 1, 2016, from link: 
https://sapiens.revues.org/ 
21 Center for Research and 
Interdisciplinary. (n.d.). 
Retrieved October 1, 2016, from 
link: http://cri-paris.org/team/
gaell-mainguy/
22 Histoire Urbaine. (n.d.). 
Retrieved October 1, 2016, from 
link: http://sfhu.hypotheses.org/
la-revue-histoire-urbaine
23 Scienze Regionali. (n.d.). 
Retrieved October 1, 2016, from 
link: http://www.rivistasr.it/
24 Franco Angeli Edizioni. 
(n.d.). Retrieved October 1, 
2016, from link: http://www.
francoangeli.it/riviste/sommario.
asp?idRivista=103
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http://www.francoangeli.
it/riviste/sommario.
asp?IDRivista=63
26 Città e Storia. (n.d.). Retrieved 
October 1, 2016, from link: 
http://www.storiaurbana.org/
index.php/it/citta-storia
27 Carlo M. Travaglini. (n.d.). 
Retrieved October 1, 2016, from 
link: http://host.uniroma3.it/
centri/croma/catalogo.asp
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2016, from link: http://www.
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29 Daniela Szymańska. (n.d.). 
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link: http://geo.umk.pl/strony-
www-pracownikow/305-daniela-
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«Web of Science» – це пошукова платформа по реферативних 
базах даних, розроблена компанією «Thomson Reuters», до якої 
включено понад 10 тисяч наукових видань по всьому світу31. Рей-
тинг складається на основі імпакт-фактору – коефіцієнту спів-
відношення цитування часописів та матеріалів конференцій. У 
2015 році в розділі урбаністики на першому місті опинився нідер-
ландський «Landscape and Urban Planning» з коефіцієнтом впли-
вовості 3,654. У першій десятці, за винятком німецького «Urban 
forestry & Urban Greening» на сьомій позиції, всі інші – американ-
ські або британські часописи (див. таблицю 2).

Пошукова система «Google Scholar»32, яка індексує повний 
зміст наукових публікацій усіх форматів і дисциплін, має індекс 
h5 – для статей, опубліковані за останні 5 років (у нашому випадку 
це 2011–2015 рр.), й означає, що число h статей має щонаймен-
ше h цитувань кожної; та медіану h5 – середнє число цитованості 
статті, що визначає її індекс h5. Рейтинг цієї системи наведено у 
таблиці 3.

Рейтинг «SCImago Journal and Country Rank»33 визначає нау-
кову впливовість журналу на основі врахування як кількості цитат, 
так і важливості й престижу журналів, у яких цитовано автора. 
Дані журналів у галузі урбаністики наведено у таблиці 4.

Таким чином, огляд наукових журналів у галузі урбаністики 
за часом створення, країною та рейтингом показує переважання 
англо-американських видань. Їхня доступність через сучасні тех-
нології в будь-якій частині світу робить їх найбільш поширеними, 
а дослідження, опубліковані в них, – значимими. Зосередження на 
розвиток національних видань власними мовами та на друкованій 
версії має у собі небезпеку бути «непізнаваними» для світової гро-
мадськості науковців, хоча вони і залишаються вагомим фактором 
комунікації між дослідниками в середині країни. Однак сучасний 
світ спонукає до інтернаціоналізації науки, інтеграції національ-
них досліджень до світових, що є можливим, коли результати роз-
відок опубліковані в індексованих журналах з високим рейтингом 
англійською мовою.
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Александр Охрименко 

ОБЗОР И РЕЙТИНГИ НАУЧНЫХ ЖУРНАЛОВ 
ПО УРБАНИСТИКЕ

Сделан обзор научных периодических специальных изданий по урбани-
стике от их появления до наших дней. Развитие профессиональных 
журналов связано со становлением соответствующих центров иссле-
дования и отрасли в целом. На начальном этапе (1960-80 гг.) такие из-
дания выходили и на национальных языках, тогда как сейчас происходит 
преобладание англоязычных публикаций. Отмечено, что под влиянием 
изменения формы издания на современном этапе - от бумажной к элек-
тронной - меняется и их роль как формы коммуникации и репрезента-
ции результатов исследования. Осуществлено короткий обзор амери-
канских, британских, голландских, французских, итальянских и польских 
журналов. Отмечается доступность изданий для мировой обществен-
ности через Интернет, распространение электронных версий, редак-
торы как ученые в области урбанистики и центров их исследований. 
Приведены три рейтинги журналов по урбанистике – «Web of Science», 
«Google Scholar» и «SCImago Journal and Country Rank» – и критерии 
их оценки. Показано преобладание англо-американской издательской 
системы в научных изданиях. Успешный современный журнал с  урба-
нистики - это англоязычное издание при научном специализированном 
центре, в состав редакционной коллегии которого входит международ-
ная группа экспертов отрасли, который имеет как бумажную, так и 
электронную версии, с периодичностью от четырех до двенадцати вы-
пусков в год.

Ключевые слова: научный журнал, урбанистика, рейтинги журналов, 
индексирование изданий, научная коммуникация.

Oleksandr Okhrimenko

REVIEW AND RATINGS OF SCIENTIFIC JOURNALS 
OF URBAN STUDIES

The review of the academic journals on urban studies shows a pattern of 
periodicals from their founding to the present. The development of scientific 
bulletins associated with growing of research centers and urban studies in 
general. The early period of 1960’s-1980’s connected with rising of national 
schools of this direction of science. During this time the periodicals in nation-
al languages prevalent. With globalization of nowadays the predominance of 
publication in English is observed. It is noted the current change of the form 
of publication – from the paper to electronic – and modifying of journals’ role 
as a form of communication and presentation of research results. The author 
reviewed the journal by the national schools and makes notes on access to the 
publication via Internet, publishers’ web-sites.

The leading American journals on urban studies (such as Journal of Ur-
ban Economics, Urban Geography, Journal of Urban Planning and Devel-
opment) show the diversity of direction of urban studies and the importance 
of interdisciplinary in researches. British bulletins (International Journal of 
Urban and Regional Research, Urban Studies journal, Cities: The Interna-
tional Journal of Urban Policy and Planning etc.) have the highest ranking 
and influence. The Netherlands journals (Regional Science and Economics, 
Landscape and Urban Planning) gathered on the editorial boards the interna-
tional teams of experts for achieving the high ranking. French publications of 
SAPIENS and Historie Urbaine are relatively ‘young’ and growing at nation-
al urban studies centers. Italian Scienze Regionali, Territorio, Città e Storia, 
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polish Bulletin of Geography. Socio-economic Series journals are developing 
at university centers and display the socio-geographical approach of urban 
studies. The author notes the editors of journals as the prominent researches 
of urban studies.

The review gives tree ranking on urban studies journals – Web of Sci-
ence, Google Scholar, SCImago Journal and Country Rank. It shows the dom-
inance of Anglo-American system of academic journal publishing.

As conclusion, the author shows that successful modern academic jour-
nal on urban studies is edited in English at the scientific center with the inter-
national editorial board, it has both paper and web version with quarterly at 
least regularity of issuing.

Key words: academic journal, urban studies, ranking of journals, index-
ation of publication, scientific communication.

Таблиця 1
Журнали за часом першого випуску (індексовані у Web of Science)

Рік 
першого 
випуску

Назва Країна Мова

1964 Urban Studies Великобританія Англійська                       

1965 Urban Affairs Review США Англійська                     

1966 Urban Education США Англійська                     

1968 Education and Urban Society США Англійська                     

1969 Urban Lawyer США Англійська                     

1970 EURE – Revista Lationoamericana de Estudios 
Urbano Regionales

Чилі Іспанська                     

1971 Regional Science and Urban Economics Нідерланди Англійська                       

1974 Journal of Urban Economics США Англійська                     

1974 Journal of Urban History США Англійська                     

1975 International Regional Science Review США Англійська                     

Таблиця 2
Рейтинг «Web of Science: Urban Studies»

Назва журналу Імпакт-
фактор Країна

1 Landscape and Urban Planning 3.654 Нідерланди

2 Journal of Urban Planning and Development 2.246 США

3 Journal of Urban Economics 2.121 США

4 European Urban and Regional Studies 2.078 США

5 Cities 2.051 Великобританія

6 Habitat International 2.029 Великобританія

7 Urban Forestry & Urban Greening 2.006 Німеччина

8 Urban Studies 1.934 Великобританія

9 International Journal of Urban and Regional Research 1.868 Великобританія

10 Journal of Planning Literature 1.765 США
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Таблиця 3
Рейтинг «Google Scholar: Urban Studies & Planning»

Назва журналу h5-index h5-median

1. Landscape and Urban Planning 55 72

2. Regional Studies 47 77

3. Land Use Policy 46 59

4. Urban Studies 43 57

5. Journal of Urban Economics 40 58

6. International Journal of Urban and Regional Research 40 56

7. Environment and Planning A 40 53

8. Cities 37 47

9. Environment and Planning 35 51

10. Regional Science and Urban Economics 35 44

Таблиця 4
Рейтинг «SCImago Journal and Country Rank: Urban Studies»

Назва журналу Рейтинг Країна

1 Journal of Urban Economics 2,434 США

2 International Journal of Urban and Regional Research 2,267 Великобританія

3 Urban Geography 1,584 США

4 Urban Studies 1,567 Великобританія

5 Journal of the American Planning Association 1,560 Великобританія

6 Urban Education 1,547 США

7 Cities 1,422 Великобританія

8 Journal of Planning Education and Research 1,400 США

9 Regional Science and Urban Economics 1,328 Нідерланди

10 Housing Policy Debate 1,241 США


