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Книги України у дзеркалі державної бібліографії: аналітичний огляд 
(за матеріалами бази даних державної бібліографії "Літопис книг" за 2014 р.) 

У статті наведено результати дослідження бази даних "Літопис книг" за 2014 р. із застосуванням наукометричного 

та бібліометричного методів аналізу. 
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неперіодичні видання. 

Мета дослідження: виявлення тематичної спрямова-

ності книговидання в Україні відповідно до галузей наук. 

Метод дослідження: наукометричний і бібліометрич-

ний аналіз баз даних (БД) бібліографічної інформації. 

Об'єкт дослідження: база даних державної бібліогра-

фії "Літопис книг" за 2014 р. 

Випуск державного бібліографічного видання "Літопис 

книг" здійснюється двічі на місяць на основі аналітико-

синтетичного опрацювання обов'язкового примірника видань, 

який надходить до Книжкової палати України відповідно до 

Закону України "Про обов'язковий примірник документів" [10]. 

Принципи відбору книг та брошур, їхнього аналітико-

синтетичного опрацювання та систематизації й подальшого 

відображення у державному бібліографічному покажчику 

"Літопис книг" здійснювалися на підставі чинних національ-

них стандартів, робочих інструкцій та методичних рекомен-

дацій, розроблених фахівцями Книжкової палати України 

[1—7; 12; 13; 20]. 

Застосування бібліометричних методів дослідження до 

бібліографічних записів БД "Літопис книг" уможливлює 

проведення аналізу річного обсягу потоку книг та брошур за 

багатьма параметрами. Зокрема, в діагр. 1—11 наведено 

результати бібліометричного аналізу. 

У діагр. 1 наведено тематичний розподіл записів на книги 

та брошури за класами Універсальної десяткової класифіка-

ції (УДК) у відсотках від загальної кількості (24 307) записів: 

0 Загальний відділ — 7,11%, або 1729 записів; 

1 Філософія. Психологія — 3,06%, або 745 записів; 

2 Релігія. Теологія (богослов'я) — 3,44%, або 836 записів; 

3 Суспільні науки — 20,92%, або 5084 записів, — 

посідає друге місце за кількістю опрацьованих видань; 

5 Математика та природничі науки — 6,58%, або 

1600 записів; 

6 Прикладні науки. Медицина. Техніка — 14,27%, або 

3468 записів, — на третьому місці за кількісним розподілом; 

7 Мистецтво. Декоративно-прикладне мистецтво. 

Ігри. Спорт — 4,06%, або 987 записів; 

8 Мова. Мовознавство. Художня література. Літера-

турознавство — 35,31%, або 8583 записи, — на першому 

місці за кількістю опрацьованих видань; 

9 Географія. Біографії. Історія — 5,25%, або 1275 записів. 

Результати бібліометричного аналізу бібліографічної 

інформації про книги та брошури у межах класів УДК 

наведено у діагр. 2—10 (відсотковий розподіл). 

0 Загальний відділ

7,11%
1 Філософія. 

Психологія

3,06%
2 Релігія. Теологія 

(богослов'я)

3,44%

3 Суспільні науки

20,92%

5 Математика та 

природничі науки

6,58%6 Прикладні науки. 

Медицина. Техніка

14,27%

7 Мистецтво. 

Декоративно-

прикладне мистецтво. 

Ігри. Спорт

4,06%

8 Мова. Мовознавство. 

Художня література. 

Літературознавство

35,31%

9 Географія. Біографії. 

Історія

5,25%

 
Діагр. 1. Розподіл книг та брошур за класами УДК 

До класу 0 Загальний відділ увійшли записи з питань 

організації наукової роботи, науково-технічної інформації, 

інформаційних технологій, писемності, бібліографії й біб-

ліотечної справи, журналістики тощо. Ці питання, з погляду 

організації справи, не є специфічними для окремих галузей 

знань, а лише допоміжними [14]. У діагр. 2 наведено 

відсотковий розподіл бібліографічних записів за розділами 

цього класу. Серед них вагому частину становлять видання 

розділу 00 Загальні питання науки та культури (4,17%, або 

1013 назв). Підрозділ 087.5 Публікації для молоді складаєть-

ся із 409 записів на книги та брошури, або 1,68%. Розділ 

01 Бібліографія і бібліографічні покажчики. Каталоги — 

172 записи, або 0,71%. На розділ 06 Організації загального 

типу припадає 0,23%, або 56 записів. На розділи 02 Бібліо-

течна справа. Бібліотекознавство та 070 Газети. Преса. 

Журналістика — по 0,12%, або 29 записів. У розділі 030 До-

відкові видання загального типу зафіксовано 0,06%, або 14 за-

писів. Найменшою кількістю записів представлено розділи 

050 Серіальні видання. Періодика — 0,02%, або 4 записи, та 

09 Рукописи. Раритети і рідкісні книги — 0,01%, або 2 записи. 

До класу 1 Філософія. Психологія (діагр. 3) увійшли 

публікації з історії філософії, сутності предмета, методів, 

категорій філософії, філософських систем і концепцій 

(ідеалізму, матеріалізму, соціалістичних учень, утопічного 

соціалізму, марксизму). У ньому скомпоновано літературу з 

питань загальної психології, психології окремих видів діяль-

ності, віку та статі, парапсихології, гіпнотизму, навіювання, 

психотехніки, а також окультизму (алхімії, магії, астрології, 

гороскопів, спіритизму тощо) [14]. За кількістю записів у 

класі 1 Філософія. Психологія лідирують видання розділів 

159.9 Психологія (1,39%, або 337 записів), 1/14 Філософія 
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(1,28%, або 310 записів). Найменшою кількістю записів 

представлено розділи 17 Філософія моралі. Етика. Прак-

тична філософія — 0,25%, або 61 запис, 16 Логіка. Епіс-

темологія. Теорія пізнання. Методологія та логіка науки — 

37 записів, або 0,15% 

09 Рукописи. Раритети  

і рідкісні книги 0,01%

087.5 Публікації для 

молоді 1,68%

070 Газети. Преса. 

Журналістика 0,12%

06 Організації

загального типу 0,23%

050 Серіальні видання. 

Періодика 0,02%

030 Довідкові видання 

загального типу 0,06%

02 Бібліотечна справа. 

Бібліотекознавство 

0,12%

01 Бібліографія і 

бібліографічні 

покажчики. Каталоги 

0,71%

00 Загальні питання 

науки та культури 

4,17%

 
Діагр. 2. Розподіл книг та брошур за розділами УДК 

 класу 0 Загальний відділ 

1/14 Філософія

1,28%

159.9 Психологія

1,39%

16 Логіка. 

Епістемологія. Теорія 

пізнання. Методологія 

та логіка науки

0,15%

17 Філософія моралі. 

Етика. Практична 

філософія

0,25%

 
Діагр. 3. Розподіл книг та брошур за розділами УДК  

класу 1 Філософія. Психологія 

Клас 2 Релігія. Теологія містить матеріали з питань 

теології, філософії, природи релігії, релігійної практики 

окремих релігій та релігійних систем від доісторичних до 

сучасних [14]. Результати аналізу розподілу книг та брошур 

цієї тематики відображено у діагр. 4. Клас 2 Релігія. Теологія 

(богослов'я) містить 836 записів, з них найбільша кількість 

видань з християнства (3,11%, або 756 назв), питань теорії 

та філософії релігії — 0,14%, або 35 записів, сучасних 

духовних рухів — 0,07%, або 17 назв, індійських релігій — 

0,06%, або 14 записів; з ісламу — 0,04%, або 10 записів, 

найменше — з питань буддизму — 2 записи, або 0,01%. 

24 Буддизм

 0,01%

2-1 Теорія та 

філософія релігії. 

Природа релігії. 

Феномен релігії

 0,14%

23 Релігії, які 

виникли на 

Індійському 

субконтиненті. 

Індійська релігія в 

широкому 

розумінні 0,06%

27 Християнство 

3,11%

28 Іслам

 0,04%

29 Сучасні духовні 

рухи

 0,07%

 
Діагр. 4. Розподіл книг та брошур за розділами УДК 

класу 2 Релігія. Теологія (богослов'я) 

У класі 3 Суспільні науки згруповано матеріали щодо 

теорії та методології суспільних наук, статистики, демо-

графії, соціології, політики, економіки, права, державного 

адміністративного управління, військової справи, соціальної 

допомоги та страхування, освіти та етнографії тощо [14], 

результати аналізу відсоткового розподілу видань наведено 

у діагр. 5. 

Клас 3 Суспільні науки є одним із найбільших за 

обсягом — 5084 записи, значну частину яких становлять 

видання з питань економіки (5,92%, або 1438 записів), 

освіти, навчання та виховання (5,73%, або 1393 записи), а 

також права та юриспруденції (5,48%, або 1332 записи). 

Меншою кількістю представлено видання з державного 

управління — 1,18%, або 288 записів, демографії — 0,98%, 

або 239 записів, політики — 0,79%, або 192 записи, етно-

графії та фольклору — 0,49%, або 120 записів, із соціаль-

ного забезпечення — 0,24%, або 59 записів, і соціографії — 

0,09%, або 23 записи. 

39 Етнографія. Звичаї. 

Традиції. Спосіб життя. 

Фольклор

0,49%37 Освіта. Виховання. 

Навчання. Дозвілля

5,73%

36 Забезпечення 

духовних і матеріальних 

життєвих потреб

0,24%

35 Державне 

адміністративне 

управління. Військова 

справа

1,18%

34 Право. 

Юриспруденція

5,48%

33 Економіка. 

Економічні науки

5,92%

32 Політика

0,79%

31 Демографія. 

Соціологія. Статистика

0,98%

30 Теорія, методологія та 

методи суспільних наук. 

Соціографія 

0,09%

 
Діагр. 5. Розподіл книг та брошур за розділами УДК 

класу 3 Суспільні науки 

Клас 5 Математика та природничі науки відображає 

публікації про наукові галузі, об'єктом дослідження яких є 

природа, для подальшого практичного використання резуль-

татів цих досліджень. Висвітлює питання теоретичного ха-

рактеру, дослідження загальних законів фізики, хімії, біо-

логії тощо [15—18]. У діагр. 6 наведено результати аналізу 

відсоткового розподілу книг та брошур за розділами УДК 

зазначеного класу, в якому переважають видання з питань 

математики (2,28%, або 553 записи), біологічних наук (1,12%, 

або 272 записи), фізики (0,89%, або 217 записів), хімії (0,66%, 

або 161 запис), екології (0,59%, або 143 записи). Незначною 

кількістю представлено книги з питань геології (0,4%, або 

98 записів), ботаніки (0,26%, або 63 записи), астрономії 

(0,18%, або 43 записи), зоології (0,17%, або 42 записи). Най-

менший відсоток становлять видання з природничих наук та 

палеонтології — по 0,02%, або 4 записи. 

59 Зоологія

0,17%
58 Ботаніка

0,26%

57 Біологічні науки 

загалом

1,12% 56 Палеонтологія

0,02%

55 Геологія. Науки про 

Землю

0,4%

54 Хімія. 

Кристалографія. 

Мінералогія

0,66%

53 Фізика

0,89%

52 Астрономія. 

Астрофізика. Космічні 

дослідження. Геодезія

0,18%

51 Математика

2,28%
502/504 Наука про 

навколишнє 

середовище. 

Енвіронментологія. 

Екологія 

0,59%

5 Математика та 

природничі науки 

0,02%

 
Діагр. 6. Розподіл книг та брошур за розділами УДК 

класу 5 Математика та природничі науки 

У класі 6 Прикладні науки. Медицина. Техніка відоб-

ражено книги та брошури з питання технології різноманіт-

них галузей промисловості, виробничих процесів, конструк-

ції обладнання, роботи транспорту і транспортних засобів, 

сільського господарства, а також матеріали щодо практич-

ного використання загальних законів фізики, хімії, біології 

для отримання необхідних для життя людини матеріалів й 

продуктів, використання природних багатств тощо [15—18]. 

За кількістю записів у класі 6 Прикладні науки. Медицина. 

Техніка (діагр. 7) переважають видання розділів: 61 Медичні 

науки — 4,02%, або 976 записів; 62 Машинобудування. Тех-

ніка загалом — 3,13%, або 760 записів; 65 Організація та 

управління підприємствами зв'язку, транспорту, торгівлі, 
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поліграфії. Бухгалтерська справа, рахівництво. Зв'язок з 

громадськістю — 2,17%, або 527 записів; 63 Сільське госпо-

дарство. Лісове господарство. Мисливство. Рибне госпо-

дарство — 1,88%, або 456 записів; 64 Домоведення. До-

машнє господарство. Комунальне господарство. Служба 

побуту — 1,86%, або 452 записи. Найменша кількість 

видань припадає на розділи: 67/68 Різні галузі промисло-

вості та ремесла. Легка промисловість загалом — 0,52%, 

або 127 записів; 66 Хiмiчна технологiя. Хiмiчна промис-

ловість і спорiдненi галузi — 0,49%, або 119 записів; 69 

Будівельна промисловість. Будівельні матеріали. Будівель-

но-монтажні роботи — 0,17%, або 41 запис; 60 Біотех-

нологія — 0,04%, або 10 записів. 

60 Біотехнологія

0,04%

61 Медичні науки

4,02%

62 Машинобудування. 

Техніка загалом

3,13% 63 Сільське господарство. 

Лісове господарство. 

Мисливство. Рибне 

господарство

1,88%

64 Домоведення. 

Домашнє господарство. 

Комунальне 

господарство. Служба 

побуту

1,86%
65 Організація та 

управління 

підприємствами зв'язку, 

транспорту, торгівлі, 

поліграфії. Бухгалтерська 

справа, рахівництво. 

Зв'язок з громадськістю

2,17%

66 Хімічна технологія. 

Хімічна промисловість і 

споріднені галузі

0,49%

67/68 Різні галузі 

промисловості та 

ремесла. Легка 

промисловість загалом

0,52%

69 Будівельна 

промисловість. Будівельні 

матеріали. Будівельно-

монтажні роботи

0,17%

 

Діагр. 7. Розподіл книг та брошур за розділами УДК 
класу 6 Прикладні науки. Медицина. Техніка 

У класі 7 Мистецтво. Декоративно-прикладне мистецт-

во. Ігри. Спорт згруповано книги та брошури з архітектури, 

проектування споруд у поєднанні їхнього внутрішнього 

вмісту та призначення з мистецтвом зовнішнього оформлен-

ня, образотворчого мистецтва, музики, спорту тощо [19]. 

У діагр. 8 наведено результати аналізу тематичного 

розподілу класу 7 Мистецтво. Декоративно-прикладне мис-

тецтво. Ігри. Спорт за розділами: 79 Видовищні види мис-

тецтва. Розваги. Ігри. Спорт — 1,21%, або 294 записи; 

745/749 Художні промисли. Декоративно-прикладне мис-

тецтво. Дизайн — 1,07%, або 260 записів; 78 Музика. 

Музичні інструменти — 0,66%, або 161 запис. Незначною 

кількістю записів представлено розділи 741/744 Малювання 

та креслення (0,29%, або 70 записів); 75/76 Живопис. 

Графічні види мистецтва. Графіка (0,27%, або 66 записів), 

7.0 Теорія та філософія мистецтва (0,21%, або 51 запис); 

72 Архітектура (0,19%, або 45 записів). Найменша кількість 

видань — у розділі 71 Планування у межах адміністра-

тивно-територіальних одиниць та 73 Пластичні мистецтва 

(по 0,08%, або 19 записів), 77 Фотографія, техніка кінема-

тографії та подібні процеси (0,01%, або 2 записи). 

7.0 Теорія та філософія 

мистецтва

0,21%

71 Планування у межах 

адміністративно-

територіальних 

одиниць. Планування у 

міській та сільській 

місцевостях. 

Ландшафти, парки. 

Сади.

0,08%

72 Архітектура

0,19%

73 Пластичні мистецтва 

0,08%
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креслення

0,29%
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промисли. 

Декоративно-

прикладне мистецтво. 

Дизайн

1,07%

75/76 Живопис. 

Графічні види 

мистецтва. Графіка

0,27%

77 Фотографія, техніка 

кінематографії та 

подібні процеси

0,01%
78 Музика. Музичні 

інструменти

0,66%

79 Видовищні види 

мистецтва. Розваги. 
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1,21%
 

Діагр. 8. Розподіл книг та брошур за розділами УДК 
класу 7 Мистецтво. Декоративно-прикладне мистецтво.  

Ігри. Спорт 

У ході аналізу з'ясовано, що найбільше записів — 8583 — 
припадає на клас 8 Мова. Мовознавство. Художня літе-
ратура. Літературознавство (діагр. 9). У розділі 82 Художня 
література. Літературознавство зафіксовано 6892 записи, 
або 28,35%, з них переважна кількість — літературно-
художні видання (26,08%, або 6341 запис), а також книги з 
питань літературознавства (2,27%, або 551 запис). Розділ 
81 Лінгвістика. Мовознавство. Мови містить 1664 бібліо-
графічних записи, що становить 6,85%. Найменшою кіль-
кістю представлено видання із загальних питань лінгвістики 
та філології — 27 записів, або 0,11%. 

80 Загальні питання 

лінгвістики та 

літератури. 

Філологія 0,11%

81 Лінгвістика. 

Мовознавство. 

Мови 6,85%

82 Художня 

література. 

Літературознавство 

28,35%

 
Діагр. 9. Розподіл книг та брошур за розділами УДК 
класу 8 Мова. Мовознавство. Художня література. 

Літературознавство 

Матеріали з питань археології, географічних, історич-
них наук тощо подано у класі 9 Географія. Біографії. 
Історія [19]. Результати відсоткового розподілу цього класу 
відображено в діагр. 10. До нього увійшло 1275 бібліогра-
фічних записів на книги та брошури, серед яких найбільшу 
кількість становлять видання з історії — 3,97%, або 966 за-
писів, з них найбільший відсоток (3,04%, або 739 записів) 
припадає на книги з історії України. Видання з питань крає-
знавства — 175 записів (0,72%), географії та географічних 
досліджень — 0,31%, або 75 записів, з археології та з 
біографічних досліджень — по 0,12%, або 29 записів. 

93/94 Історія

3,97%

929 Біографічні та 

подібні 

дослідження

0,12%

91 Географія. 

Географічні 

дослідження Землі 

та окремих країн

0,31%

908 Краєзнавство

0,72%

902/904 Археологія. 

Передісторія. 

Археологічні 

пам'ятки

0,12%

 
Діагр. 10. Розподіл книг та брошур за розділами УДК 

класу 9 Географія. Біографії. Історія 

На підставі бібліометричного аналізу кількісних показ-
ників видань, опрацьованих у електронній базі даних ''Літо-
пис книг'' 2014 р. за розділами УДК, проведено порівняль-

ний аналіз (діагр. 11). 
Зокрема, найбільшу кількість книг та брошур зафік-

совано у розділі 82 Художня література. Літературо-
знавство — 28,35%, або 6892 записи. Друге місце посідає 
розділ 33 Економіка. Економічні науки з 1438 записами, що 
становить 5,92%. Третє місце за кількістю записів (1792) 
утримує розділ 37 Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля — 
5,73%. На четвертому місці — розділ 34 Право. 
Юриспруденція — 1332 записи, або 5,48%. П'яте місце за 
кількістю записів посідає розділ 00 Загальні питання науки 
та культури — 4,17%, або 1013 назв. Ці п'ять розділів 
становлять майже половину всіх записів у "Літописі книг", 
що у відсотковому співвідношенні відповідає таким показ-
никам — 49,65%, або 12 068 записів. Решта розділів разом 
налічують понад половину всіх записів — 12 239, або 50,35%. 
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Інші  50,35%

 
Діагр. 11. Розподіл книг та брошур за розділами УДК 

Висновки. Результати бібліометричного аналізу книж-
кових видань дали можливість визначити, що понад чверть 
усіх записів БД ''Літопис книг'' за 2014 р. зафіксовано у класі 
8 Мова. Мовознавство. Художня література. Літературо-
знавство. У розділі 82 Художня література. Літературо-
знавство — 26,08%, зокрема художні твори становлять 
6341 запис, видання з питань літературознавства — 2,27%, 
або 551 запис; у розділі 81 Лінгвістика. Мовознавство. 
Мови — 1664 записи, або 6,85%. 

У загальній кількості книг та брошур друге місце 
посідає клас 3 Суспільні науки — 20,92%, або 5084 записи, з 
яких значну частину становлять видання з питань економіки 
(5,92%, або 1438 записів), освіти, навчання та виховання 
(5,73%, або 1393 записи), а також права та юриспруденції 
(5,48%, або 1332 записи). 

Третє місце за загальною кількістю записів у БД на книги 
та брошури посідає клас 6 Прикладні науки. Медицина. 
Техніка — 14,27%, або 3468 записів. У цьому класі найбільш 
розширений розділ 61 Медичні науки — 4,02% (976 записів). 

Помітне місце посіли видання класу 0 Загальний відділ 
розділу 00 Загальні питання науки та культури — 4,17%, 
або 1013 назв, що загалом відповідає вимогам Закону Ук-
раїни "Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки" [11]. 

Дослідивши особливості наповнення бази даних "Літо-
пис книг", можемо констатувати зміни в сучасному україн-
ському книговиданні: частково зменшився обсяг популярної 
літератури для дітей та юнацтва, а тематика українських 
видавництв орієнтована на підготовку і випуск навчально-
методичної літератури, словників, довідників, посібників з 
тестовими завданнями, видань з економічних питань та 
юриспруденції. Крім цього, спостерігається тенденція до 
скорочення випуску наукових фахових видань. 
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В статье приведены результаты исследования базы 
данных "Літопис книг" за 2014 г. с применением науко-
метрического и библиометрического методов анализа. 

Results of researching of digital database "Book chronicle" 
(2014) with help of scientometrical and bibliometrical methods 
are described in the article. 
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