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Книжковою палатою України у 2012 році випущено 24 номери "Літописів журнальних
статей", до яких увійшло 22 360 бібліографічних записів та 376 назв журналів, періодичних і
продовжуваних видань, що на 1 380 записів та 19 назв більше ніж у 2011 році.
Відбір видань та публікацій з них для відображення у державному бібліографічному
покажчику, складання записів та їхня систематизація здійснюється на підставі чинних
національних стандартів, робочих інструкцій та методичних рекомендацій, розроблених
Книжковою палатою України [4; 6; 7; 12; 20].
Бази даних "Літопис журнальних статей" являють собою ідеальний інформаційний масив для
бібліометричного аналізу, як періодичних і продовжуваних видань, так і публікацій, оскільки
включають повні бібліографічні описи статей, систематизованих за класами Універсальної
десяткової класифікації (УДК) [14—19]. Показники бібліометричного аналізу наведено у
діаграмах 1—11.
У діаграмі 1 подано результати аналізу тематичного розподілу журналів, періодичних і
продовжуваних збірників на основі Універсальної десяткової класифікації (УДК). Вони
поділяються на сектори у відсотках за класами УДК.
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Діаграма 1 — Тематичний розподіл журналів і періодичних та продовжуваних збірників за класами УДК

У 0 Загальному відділі відображено 10,4% загальної кількості журналів, періодичних та
продовжуваних збірників, обов'язкові примірники яких отримала Книжкова палата, а саме 39 назв:
"Актуальні проблеми культурології"; "Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія";
"Бібліотечна планета"; "Бібліотечний вісник"; "Бібліотечний форум України"; "Вісник Книжкової
палати"; "Вісник Національної академії наук України"; "Вісник Одеського національного
університету";
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комп'ютерна інженерія"; "Кибернетика и вычислительная техника"; "Кибернетика и системный
анализ"; "Комп'ютер у школі та сім'ї"; "Культура і сучасність"; "Культура України";
"Культурологічна думка"; "Логистика: проблемы и решения"; "Моделювання та інформаційні

технології"; "Мультиверсум"; "Наука і оборона"; "Наука і освіта"; "Наука та інновації"; "Наука та
наукознавство"; "Науковий вісник Волинського національного університету ім. Л. Українки";
"Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського"; "Науково-технічна
інформація"; "Нові технології"; "Правова інформатика"; "Проблеми науки"; "Проблеми
програмування"; "Проблемы криобиологии"; "Реєстрація, зберігання і обробка даних"; "Рукописна
та книжкова спадщина України"; "Системні дослідження та інформаційні технології";
"Український метрологічний журнал"; "Фізико-математичне моделювання та інформаційні
технології"; "Шкільна бібліотека"; "Штучний інтелект".
До класу 1 Філософія. Психологія, де уміщено 1,9% загальної кількості записів, увійшла
бібліографічна інформація про 7 назв видань: "Актуальні проблеми психології"; "Проблеми
сучасної психології"; "Психологічні перспективи"; "Психологія і суспільство"; "Теорія і практика
управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія"; "Філософська
думка"; "Філософські обрії".
0,5% загальної кількості, або 2 назви становлять записи класу 2 Релігія. Теологія (богослов'я):
Біблія і культура"; Наука. Релігія. Суспільство".
Об'єктами для формування бібліографічної інформації класу 3 Суспільні науки, а це 29%
опрацьованих джерел, стали 109 назв періодичних видань, зокрема: "Адвокат"; "Актуальні
проблеми державного управління"; "Актуальні проблеми економіки"; "Актуальні проблеми
міжнародних відносин"; "Банківська справа"; "Біологія і хімія в школі"; "Боротьба з організованою
злочинністю і корупцією (теорія і практика)"; "Вибори та демократія"; "Вища освіта України";
"Вища школа"; "Вісник економічної науки України"; "Вісник Національного банку України";
"Вісник Національної академії державного управління при Президентові України"; "Вісник
Харківської державної академії культури"; "Віче"; "Всесвітня література в середніх навчальних
закладах України"; "Всесвітня література в сучасній школі"; "Всесвітня література та культура";
"Географія та економіка в сучасній школі"; "Географія та основи економіки в школі"; "Демографія
та соціальна економіка"; "Держава і право. Серія: Юридичні і політичні науки"; "Держава та
регіони. Серія: Гуманітарні науки"; "Держава та регіони. Серія: Державне управління"; "Держава
та регіони. Серія: Економіка та підприємництво"; "Держава та регіони. Серія: Право"; "Держава та
регіони. Серія: Соціальні комунікації"; "Державне будівництво та місцеве самоврядування";
"Державне управління та місцеве самоврядування"; "Дефектологія"; "Директор школи, ліцею,
гімназії"; "Дошкільне виховання"; "Економіка АПК"; "Економіка і прогнозування"; "Економіка
промисловості"; "Економіка та держава"; "Економіка та право"; "Економіка України";
"Економіст"; "Економічна теорія"; "Економічний часопис — ХХІ"; "Економічні інновації";
"Зарубіжна література в школах України"; "Інтелектуальна власність"; "Історія в сучасній школі";
"Історія в школах України"; "Історія народного господарства та економічної думки України";
"Комунальне господарство міст. Серія: Економічні науки"; "Міжнародні зв'язки України: наукові

пошуки і знахідки"; "Народна творчість та етнологія"; "Народознавчі зошити"; "Наукові записки
Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України"; "Наукові
студії із соціальної та політичної психології"; "Національна безпека і оборона"; "Національна
безпека і оборона"; "Національне господарство України: теорія та практика управління"; "Освіта і
управління"; "Педагогіка і психологія"; "Педагогіка і психологія професійної освіти";
"Педагогічний процес: теорія і практика"; "Питання боротьби зі злочинністю"; "Підприємництво,
господарство і право"; "Початкова школа"; "Право і безпека"; "Право України"; "Правова
держава"; "Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України"; "Проблеми
міжнародних відносин"; "Проблеми та перспективи формування національної гуманітарнотехнічної еліти"; "Професійно-технічна освіта"; "Регіональна бізнес-економіка та управління";
"Регіональна економіка"; "Рідна школа"; "Русская словесность в школах Украины"; "Соціальноекономічні проблеми сучасного періоду України. Гірські території: проблеми та перспективи
розвитку"; "Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Серія: Регіональна
конвергенція та транскордонні ринки"; "Соціологія: теорія, методи, маркетинг"; "Статистика
України"; "Сторінки воєнної історії України"; "Стратегічні пріоритети"; "Стратегія і механізми
регулювання промислового розвитку"; "Сучасна українська політика"; "Сучасність"; "Східний
світ"; "Сходознавство"; "Теорія і практика інтелектуальної власності"; "Теорія та методика
фізичного виховання"; "Теорія та практика державного управління"; "Трудова підготовка в
закладах освіти"; "Трудова підготовка в сучасній школі"; "Україна ХХ ст.: культура, ідеологія,
політика"; "Україна. Європа. Світ"; "Україна: аспекти праці"; "Українознавство"; "Українська
література в загальноосвітній школі"; "Українська мова й література в середніх школах, гімназіях,
ліцеях та колегіумах"; "Українська мова й література в сучасній школі"; "Українська національна
ідея: реалії та перспективи розвитку"; "Фізика та астрономія в сучасній школі"; "Фізика та
астрономія в школі"; "Фізичне виховання в сучасній школі"; "Фізичне виховання в школі";
"Фінанси України"; "Формування ринкових відносин в Україні"; "Формування ринкової
економіки"; "Часопис Київського університету права"; "Экономика и управление"; "Экономика
Крыма"; "Юридична Україна".
Бібліографічна інформація про майже кожне шосте видання (63 назви, або 16,7%) — третій
за величиною масив опрацьованих джерел класу 5 Математика та природничі науки. Серед них
— "Альгология"; "Біологія тварин"; "Вестник зоологии"; "Вісник геодезії та картографії"; "Вісник
морфології"; "Вісник проблем біології і медицини"; "Вісті біосферного заповідника "АсканіяНова"";
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технологии";

"Геоінформатика"; "Геология и полезные ископаемые Мирового океана"; "Геологічний журнал";
"Геологія і геохімія горючих копалин"; "Геотехническая механика"; "Геофизический журнал";
"Геохімія та рудоутворення"; "Гидробиологический журнал"; "Довкілля та здоров'я"; "Доповіді
Національної академії наук України. Математика, природознавство, технічні науки"; "Екологічна

безпека прибережної та шельфової зон та комплексне використання ресурсів шельфу"; "Екологія і
природокористування"; "Екологія та ноосферологія"; "Збірник праць Інституту математики
Національної академії наук України"; "Інтродукція рослин"; "Кинематика и физика небесных тел";
"Компьютерная математика"; "Математичні машини і системи"; "Математичні методи та фізикомеханічні поля"; "Металлофизика и новейшие технологии"; "Мікробіологічний журнал";
"Мінералогічний журнал"; "Мінеральні ресурси України"; "Морской гидрофизический журнал";
"Морський екологічний журнал"; "Нелінійні коливання"; "Полімерний журнал"; "Праці Інституту
електродинаміки Національної академії наук України"; "Прикладна гідромеханіка"; "Прикладная
механика"; "Прикладная радиоэлектроника"; "Проблеми екології та медицини"; "Прометей";
"Радиофизика

и

радиоастрономия";

"Радиофизика

и

электроника";

"Теоретическая

и

экспериментальная химия"; "Термоелектрика"; "Техническая механика"; "Углехимический
журнал"; "Український біохімічний журнал"; "Український ботанічний журнал"; "Український
математичний журнал"; "Український фізичний журнал"; "Успехи физики металлов"; "Физика и
техника высоких давлений"; "Физика низких температур"; "Физиология и биохимия культурных
растений"; "Фізика і хімія твердого тіла"; "Химия и технология воды"; "Хімічна промисловість
України"; "Хімія, фізика та технологія поверхні"; "Цитология и генетика"; "Ядерна фізика та
енергетика"; "Biopolymers and Cell".
Найбільший масив опрацьованих видань — 117 назв, або 31,1% — відображено у класі
6 Прикладні науки. Медицина. Техніка: "Автоматическая сварка"; "Агроекологічний журнал";
"Актуальні проблеми транспортної медицини"; "Біль, знеболювання та інтенсивна терапія";
"Біотехнологія"; "Будівництво України"; "Бюлетень Інституту зернового господарства"; "Вестник
неотложной и восстановительной медицины"; "Ветеринарна медицина України"; "Вимірювальна
та обчислювальна техніка в технологічних процесах"; "Виноградарство и виноделие";
"Виноградарство і виноробство"; "Відновлювана енергетика"; "Вісник аграрної науки"; "Вісник
морської медицини"; "Вісник психіатрії та психофармакотерапії"; "Вісник соціальної гігієни та
організації охорони здоров'я України"; "Вісник фармації"; "Вопросы атомной науки и техники";
"Дерматологія та венерологія"; "Директор типографії"; "Досягнення біології та медицини";
"Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія"; "Електротехніка і електромеханіка";
"Ендокринологія"; "Журнал вушних, носових і горлових хвороб"; "Журнал Національної академії
медичних наук України"; "Журнал органічної та фармацевтичної хімії"; "Збірник наукових праць
Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова НАН України"; "Збірник наукових
праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН"; "Збірник наукових праць
Селекційно-генетичного інституту Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення";
"Здоровье женщины"; "Здоровье мужчины"; "Інтегровані технології та енергозбереження";
"Інфекційні хвороби"; "Картоплярство"; "Клінічна анатомія та оперативна хірургія"; "Клінічна
ендокринологія та ендокринна хірургія"; "Клінічна фармація"; "Комунальне господарство міст.

Серія: Технічні науки та архітектура"; "Космічна наука і технологія"; "Лабораторна діагностика";
"Магарач. Виноградарство и виноделие"; "Медична гідрологія та реабілітація"; "Медична
реабілітація, курортологія, фізіотерапія"; "Медичні перспективи"; "Металл и литье Украины";
"Металлургическая и горнорудная промышленность"; "Металознавство та обробка металів";
"Наноструктурное материаловедение"; "Науково-технічний бюлетень Інституту біології тварин і
Державного науково-дослідного контрольного інституту ветпрепаратів та кормових добавок";
"Науково-технічний бюлетень Інституту тваринництва УААН"; "Нафтова і газова промисловість";
"Нейрофизиология"; "Новини енергетики"; "Нові технології в будівництві"; "Одеський медичний
журнал"; "Онкология"; "Ортопедия, травматология и протезирование"; "Офтальмологічний
журнал"; "Поліграфія і видавнича справа"; "Породоразрушающий и металлообрабатывающий
инструмент — техника и технология его изготовления и применения"; "Порошковая металлургия";
"Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля"; "Проблеми ендокринної патології";
"Проблеми трибології"; "Проблемы машиностроения"; "Проблемы прочности"; "Проблемы
старения и долголетия"; "Проблемы управления и информатки"; "Промышленная теплотехника";
"Процессы литья"; "Радиоэлектроника и информатика"; "Радіоелектроніка. Інформатика.
Управління"; "Радіоелектронні і комп'ютерні системи";

"Рибне господарство України";

"Рибогосподарська наука України"; "Ринологія"; "Розведення і генетика тварин"; "Розвідка та
розробка нафтових і газових родовищ"; "Садівництво"; "Сверхтвердые материалы"; "Серце і
судини";

"Сільськогосподарська

мікробіологія";

"Современная

электрометаллургия";

"Современные проблемы токсикологии"; "Сучасна гастроентерологія"; "Сучасні проблеми
токсикології"; "Тваринництво України"; "Теория и практика металлургии"; "Техническая
диагностика и неразрушающий контроль"; "Технічна електродинаміка"; "Технологические
системы";

"Технология

и

конструирование

в

электронной

аппаратуре";

"Технология

приборостроения"; "Уголь Украины"; "Український вісник психоневрології"; "Український
журнал гематології та трансфузіології"; "Український журнал дерматології, венерології,
косметології"; "Український журнал екстремальної медицини імені Г. О. Можаєва"; "Український
кардіологічний журнал"; "Український медичний часопис"; "Український пульмонологічний
журнал";

"Український

радіологічний

журнал";

"Український

ревматологічний

журнал";

"Український терапевтичний журнал"; "Управляющие системы и машины"; "Урологія";
"Фармацевтичний журнал"; "Фізіологічний журнал"; "Фітотерапія. Часопис"; "Холодильна техніка
і технологія"; "Шпитальна хірургія"; "Электроника и связь"; "Электронное моделирование";
"Энерготехнологии и ресурсосбережение"; "Ядерна та радіаційна безпека".
Записи

класу

7

Мистецтво.

Декоративно-прикладне

мистецтво.

Ігри.

Спорт

становлять 1,9% загальної кількості, у них міститься інформація, почерпнута із 7 видань:
"Мистецтво

та

освіта";

"Мистецтвознавчі

записки";

"Містобудування

та

територіальне

планування"; "Нові дослідження пам'яток козацької доби в Україні"; "Образотворче мистецтво";
"Праці Центру пам'яткознавства"; "Сучасні проблеми архітектури та містобудування".
4,8% загальної кількості записів увійшло до класу 8 Мова. Мовознавство. Художня
література. Літературознавство, де відображено відомості про 18 видань: "Актуальні проблеми
слов'янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство"; "Березіль"; "Брега Тавриды";
"Всесвіт"; "Гілея"; "Дзвін"; "Дивослово"; "Дивослово. Українська мова й література в навчальних
закладах";

"Дніпро";

"Культура

слова";

"Лінгвістика";

"Мовознавство";

"Питання

літературознавства"; "Радуга"; "Сіверянський літопис"; "Слово і Час"; "Слов'янський світ";
"Українська мова".
Відомості про 14 видань: "Археологія"; "Архіви України"; "Боспорские исследования";
"Грані історії"; "Київська старовина"; "Матеріали та дослідження з археології Східної України";
"Пам'ятки України: історія та культура"; "Пам'ять століть"; "Проблеми історії України ХІХ —
початку ХХ ст"; "Січеслав"; "Січеславський альманах"; "Український географічний журнал";
"Український історичний журнал"; "Український історичний збірник" — уміщено у класі
9 Географія. Біографії. Історія — 3,7% загальної кількості.
У діаграмі 2 наведено результати аналізу тематичного розподілу записів на публікації з
журналів, періодичних та продовжуваних збірників на основі таблиць УДК. Отримані дані
поділено на сектори у відсотках за класами УДК:
0 Загальний відділ — 5,3% загальної кількості. До цього класу ввійшло 1188 записів;
1 Філософія. Психологія — 3,3% загальної кількості, або 743 записи;
2 Релігія. Теологія (богослов'я) — 0,6% загальної кількості, або 125 записів;
3 Суспільні науки — 29,0% (друге місце за кількістю публікацій), або 6498 записів;
5 Математика та природничі науки — 13,8 % (третє місце за кількістю публікацій), або
3084 записів;
6 Прикладні науки. Медицина. Техніка — 36,5% (найбільша кількість публікацій),
8158 записів;
7 Мистецтво. Декоративно-прикладне мистецтво. Ігри. Спорт — 2,6% загальної кількості,
або 582 записи;
8 Мова. Мовознавство. Художня література. Літературознавство — 5,6%, або
1246 записів;
9 Географія. Біографії. Історія — 3,3% загальної кількості, або 736 записів.
З метою деталізації отриманих результатів було проведено бібліометричний аналіз
бібліографічної інформації про публікації за класами у межах класів УДК. Отримані результати
наведено у діаграмах 3—11.
До класу 0 Загального відділу включено записи про публікації з питань організації наукової
роботи, науково-технічної інформації, писемності, інформаційних технологій, бібліографії та

бібліотечної

справи,

журналістики

тощо.

Індекси

цього

класу

використовуються

для

систематизації статей загального характеру, що не належать до конкретної галузі.
5 Математика та
природничі науки
13,8%
6 Прикладні науки.
Медицина. Техніка
36,5%

3 Суспільні науки
29,0%

2 Релігія. Теологія
(богослов'я) 0,6%
1 Філософія.
Психологія 3,3%
9 Географія.
0 Загальний відділ
Біографії. Історія
5,3%
3,3%

7 Мистецтво.
Декоративноприкладне
мистецтво. Ігри.
8 Мова.
Мовознавство. Спорт 2,6%
Художня література.
Літературознавство
5,6%

Діаграма 2 — Тематичний розподіл публікацій за класами УДК

У діаграмі 3 наведено результати аналізу тематичного розподілу публікацій за розділами
УДК класу 0 Загальний розділ:
00 Загальні питання науки та культури — 65,3% (776 записів);
01 Бібліографія і бібліографічні покажчики. Каталоги — 2,1% (25 записів);
02 Бібліотечна справа. Бібліотекознавство — 18,6% (221 запис);
030 Довідкові видання загального типу — 0,1% (1 запис);
050 Серіальні видання. Періодика — 2,4% (29 записів);
06 Організації загального типу — 3,0% (36 записів);
070 Газети. Преса. Журналістика — 7,6% (90 записів);
08 Видання змішаного змісту. Збірники — 0,2% (2 записи);
09 Рукописи. Раритети і рідкісні книги — 0,7% (8 записів).
00 Загальні питання
науки та культури
65,3%

9 Географія.
Біографії. Історія
3,3%
08 Видання
змішаного змісту.
Збірники 0,2%
070 Газети. Преса.
Журналістика 7,6%
06 Організації
загального типу 3,0%

050 Серіальні
видання. Періодика
2,4%

01 Бібліографія і
бібліографічні
покажчики. Каталоги
2,1%
02 Бібліотечна
справа.
Бібліотекознавство
18,6%
030 Довідкові
видання загального
типу 0,1%

Діаграма 3 — Розподіл публікацій за розділами УДК класу 0 Загальний розділ

До класу 1 Філософія. Психологія увійшли публікації з історії філософії, сутності предмета,
методів, категорій філософії, філософських систем і концепцій (ідеалізму, матеріалізму,
соціалістичних учень, утопічного соціалізму, марксизму). З цього класу записів можна отримати
інформацію про статті з питань загальної психології, психології окремих видів діяльності, віку та
статі, парапсихології, гіпнотизму, навіювання, психотехніки, а також з питань окультизму (алхімії,
магії, астрології, гороскопів, спіритизму тощо).
У діаграмі 4 наведено результати аналізу тематичного розподілу публікацій за розділами
УДК класу 1 Філософія. Психологія:
1/14 Філософія — 23,5% (175 записів);
159.9 Психологія — 70,7% (525 записів);
16 Логіка. Епістемологія. Теорія пізнання. Методологія та логіка науки — 3,0% (22 записи);
17 Філософія моралі. Етика. Практична філософія — 2,8% (21 запис).
159.9 Психологія
70,7%

1/14 Філософія 23,5%

17 Філософія моралі.
Етика. Практична
філософія 2,8%

16 Логіка.
Епістемологія. Теорія
пізнання. М етодологія
та логіка науки 3,0%

Діаграма 4 — Розподіл публікацій за розділами УДК класу 1 Філософія. Психологія

До класу 2 Релігія. Теологія (богослов'я) вміщено статті з питань теорії, філософії, природи
релігії, релігійної практики окремих релігій та релігійних систем від доісторичних до сучасних.
Результати аналізу розподілу публікацій цієї тематики відображено у діаграмі 5:
21 Доісторичні і первісні релігії — 3,2% (4 записи);
22 Релігії, які виникли на Далекому Сході — 2,4% (3 записи);
23 Релігії, які виникли на Індійському субконтиненті. Індійська релігія в широкому розумінні
— 1,6% (2 записи);
24 Буддизм — 1,6% (2 записи);
25 Релігії стародавнього світу. Другорядні культи та релігії — 4,0% (5 записів);
26 Іудаїзм — 5,6% (7 записів);
27 Християнство — 71,2 % (89 записів);
28 Іслам — 7,2% (9 записів);
29 Сучасні духовні рухи — 3,2% (4 записи).

27 Християнство
71,2%

28 Іслам 7,2%

26 Іудаїзм 5,6%

29 Сучасні духовні
рухи 3,2%

25 Релігії
стародавнього світу.
Другорядні культи та
релігії 4,0%

21 Доісторичні і
первісні релігії 3,2%

24 Буддизм 1,6%

23 Релігії, які виникли
на Індійському
субконтиненті.
Індійська релігія в
широкому розумінні
1,6%

22 Релігії, які виникли
на Далекому Сході
2,4%

Діаграма 5 — Розподіл публікацій за розділами УДК класу 2 Релігія. Теологія (богослов'я)

У класі 3 Суспільні науки згруповано матеріали щодо теорії та методології суспільних наук,
статистики, демографії, соціології, політики, економіки, права, державного адміністративного
управління, військової справи, соціальної допомоги та страхування, освіти та етнографії тощо,
результати аналізу тематичного розподілу публікацій показано у діаграмі 6.
До цього класу увійшли такі розділи:
30 Теорії, методологія та методи суспільних наук. Соціографія — 0,1% (4 записи);
31 Демографія. Соціологія. Статистика — 5,1% (333 записів);
32 Політика — 8,5% (554 записів);
33 Економіка. Економічні науки — 37,2% (2417 записів);
34 Право. Юриспруденція — 19,7% (1281 запис);
35 Державне адміністративне управління. Військова справа — 6,4% (414 записів);
36 Забезпечення духовних і матеріальних життєвих потреб — 2,6% (172 записів);
37 Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля — 18,7% (1212 записів);
39 Етнографія. Звичаї. Традиції. Спосіб життя. Фольклор — 1,7% (111 записів).
33 Економіка.
Економічні науки
37,2%

32 Політика 8,5%
31 Демографія.
Соціологія.
Статистика 5,1%
30 Теорії, методологія
та методи суспільних
наук. Соціографія
0,1%

34 Право.
Юриспруденція 19,7%

35 Державне
адміністративне
управління. Військова
37 Освіта. Виховання.
36 Забезпечення
справа 6,4%
Навчання. Дозвілля
духовних і
18,7%
матеріальних життєвих
потреб 2,6%
39 Етнографія. Звичаї.
Традиції. Спосіб
життя. Фольклор 1,7%

Діаграма 6 — Розподіл публікацій за розділами УДК класу 3 Суспільні науки

Клас 5 Математика та природничі науки відображає публікації про наукові галузі, об'єктом
дослідження яких є природа, з метою подальшого практичного використання результатів цих
досліджень, а також висвітлює питання теоретичного характеру, дослідження загальних законів
фізики, хімії, біології тощо.
У діаграмі 7 наведено результати аналізу тематичного розподілу публікацій за розділами
УДК класу 5 Математика та природничі науки.
До цього класу увійшли такі розділи:
502/504 Наука про навколишнє середовище. Енвіронментологія. Екологія — 5,4%
(166 записів);
51 Математика — 18,6% (574 записи);
52 Астрономія. Астрофізика. Космічні дослідження. Геодезія — 4,7% (145 записів);
53 Фізика — 27,5% (847 записів);
54 Хімія. Кристалографія. Мінералогія — 16,8% (518 записів);
55 Геологія. Науки про Землю — 10,3% (319 записів);
56 Палеонтологія — 0,1% (2 записи);
57 Бioлогiчні науки загалом — 8,9% (276 записів);
58 Ботаніка — 5,1% (158 записів);
59 Зоологія — 2,6% (79 записів).
52 Астрономія.
Астрофізика. Космічні
дослідження. Геодезія
4,7%

53 Фізика 27,5%

54 Хімія.
Кристалографія.
М інералогія 16,8%

55 Геологія.
Науки про Землю
10,3%
51 М атематика 18,6%
502/504 Наука про
навколишнє
середовище.
Енвіронментологія.
Екологія 5,4%

56 Палеонтологія 0,1%
57 Бioлогiчні науки
загалом 8,9%
59 Зоологія 2,6%

58 Ботаніка 5,1%

Діаграма 7 — Розподіл публікацій за розділами УДК класу 5 Математика та природничі науки

Публікації з питань технології різних галузей промисловості, виробничих процесів,
конструкції обладнання, роботи транспорту і транспортних засобів, сільського господарства, а
також матеріали щодо практичного використання загальних законів фізики, хімії, біології тощо з
метою отримання необхідних для життя людини матеріалів й продуктів, використання природних
багатств тощо, відображені у класі 6 Прикладні науки. Медицина. Техніка.
Результати аналізу тематичного розподілу наведено у діаграмі 8:
60 Біотехнологія — 0,2% (12 записів);
61 Медичні науки — 37,1% (3027 записів);

62 Машинобудування. Техніка загалом — 28,6% (2332 записів);
63 Сільське господарство. Лісове господарство. Мисливство. Рибне господарство — 15,3%
(1246 записів);
64 Домоведення. Домашнє господарство. Комунальне господарство. Служба побуту — 0,3%
(25 записів);
65 Організація та управління підприємствами зв'язку, транспорту, торгівлі, поліграфії.
Бухгалтерська справа, рахівництво. Зв'язок з громадськістю — 8,5% (699 записів);
66 Хiмiчна технологiя. Хiмiчна промисловість і спорiдненi галузi — 5,8% (471 записів);
67/68 Різні галузі промисловості та ремесла. Легка промисловість загалом — 3,3%
(267 записів);
69 Будівельна промисловість. Будівельні матеріали. Будівельно-монтажні роботи —
0,9% (79 записів).
62 М ашинобудування.
Техніка загалом 30,6%

61 М едичні науки 37,1%

63 Сільське
господарство. Лісове
господарство.
М исливство. Рибне
господарство 15,3%

60 Біотехнологія 0,2%

69 Будівельна
промисловість.
Будівельні матеріали.
66 Хiмiчна технологiя.
Будівельно-монтажні
Хiмiчна промисловість і
роботи 0,9%
спорiдненi галузi 5,8%
67/68 Різні галузі
промисловості та
ремесла. Легка
промисловість загалом
3,3%

64 Домоведення.
Домашнє господарство.
Комунальне
65 Організація та
господарство. Служба
управління
побуту 0,3%
підприємствами зв’язку,
транспорту, торгівлі,
поліграфії.
Бухгалтерська справа,
рахівництво. Зв’язок з
громадськістю 8,5%

Діаграма 8 — Розподіл публікацій за розділами УДК класу 6 Прикладні науки. Медицина. Техніка

У класі 7 Мистецтво. Декоративно-прикладне мистецтво. Ігри. Спорт згруповано
публікації з архітектури, проектування споруд у поєднанні їхнього внутрішнього вмісту та призначення з
мистецтвом зовнішнього оформлення, образотворчого мистецтва, музики, спорту тощо.
У діаграмі 9 наведено результати аналізу їхнього тематичного розподілу:
7.0 Теорія та філософія мистецтва — 6,5% (38 записів);
71 Планування у межах адміністративно-територіальних одиниць. Планування у міській та
сільській місцевостях. Ландшафти, парки. Сади — 14,4% (84 записи);
72 Архітектура — 27,8% (162 записи);
73/76 Образотворче мистецтво. Декоративно-прикладне мистецтво — 15,1% (88 записів);
77 Фотографія, техніка кінематографії та подібні процеси — 0,7% (4 записи);
78 Музика. Музичні інструменти — 13,8% (80 записів);
79 Видовищні види мистецтва. Розваги. Ігри. Спорт — 21,7% (126 записів).

79 Видовищні види
мистецтва. Розваги.
Ігри. Спорт 21,7%

78 М узика. М узичні
інструменти 13,8%
77 Фотографія, техніка
кінематографії та
подібні процеси 0,7%

71 Планування у
межах адміністративнотериторіальних
одиниць. Планування
у міській та сільській
місцевостях.
Ландшафти, парки.
Сади 14,4%

7.0 Теорія та
філософія мистецтва
6,5%

72 Архітектура 27,8%
73/76 Образотворче
мистецтво.
Декоративноприкладне мистецтво
15,1%

Діаграма 2.3. — Розподіл публікацій за розділами УДК
класу 7 Мистецтво. Декоративно-прикладне мистецтво. Ігри. Спорт

У діаграмі 10 наведено результати аналізу тематичного розподілу публікацій за розділами
УДК класу 8 Мова. Мовознавство. Художня література. Літературознавство:
80 Загальні питання лінгвістики та літератури. Філологія — 1,6% (20 записів);
81 Лінгвістика. Мовознавство. Мови — 26,6% (332 записи);
82 Художня література. Літературознавство — 71,8% (894 записів).
82 Художня
література.
Літературознавство
70,4%

81 Лінгвістика.
М овознавство. М ови
26,6%

80 Загальні питання
лінгвістики та
літератури. Філологія
1,6%

Діаграма 10 — Розподіл публікацій за підрозділами УДК
класу 8 Мова. Мовознавство. Художня література. Літературознавство

Опис матеріалів з питань археології, географічних, історичних наук тощо подано у класі
9 Географія. Біографії. Історія. Результати аналізу тематичного розподілу публікацій відображено
у діаграмі 2.3.11:
902/904 Археологія. Передісторія. Археологічні пам'ятки — 13,3% (98 записи);
908 Краєзнавство — 4,3% (32 записи);
91 Географія. Географічні дослідження Землі та окремих країн — 2,9% (21 запис);
929 Біографічні та подібні дослідження — 1,8% (13 записів);
93/94 Історія — 77,7% (572 записів).

93/94 Історія 77,7%

929 Біографічні та
подібні дослідження
1,8%
91 Географія.
Географічні
дослідження Землі та
окремих країн 2,9%

908 Краєзнавство
4,3%

902/904 Археологія.
Передісторія.
Археологічні пам’ятки
13,3%

Діаграма 11 — Розподіл публікацій за підрозділами УДК класу 9 Географія. Біографії. Історія

Висновки
Проведене дослідження бази даних "Літопис журнальних статей" за 2012 рік із
застосуванням наукометричного та бібліометричного методів дослідження виявило, що найбільшу
кількість становлять журнали, періодичні та продовжувані збірники з прикладних наук, медицини,
техніки — 31,1%. Друге місце за кількістю назв видань належить суспільним наукам — 29,0%,
третє — математичним і природничим наукам — 16,7%. Ця тенденція зберігається і для
тематичного розподілу публікацій: прикладні науки, медицина, техніка представлені 36,5%,
суспільні науки — 29,0%, публікації з питань математичних і природничих наук становлять 13,8%
загальної кількості.
Комплексний аналіз публікацій дає можливість визначити основні напрями наукових
досліджень. А їхні результати, які публікуються у вітчизняних наукових періодичних виданнях, в
Україні здійснюються відповідно до пріоритетних напрямів наукових досліджень і науковотехнічних розробок, визначених Законом України "Про пріоритетні напрями розвитку науки і
техніки".
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