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Мета дослідження: виявлення тематичної спрямованності публікацій у журналах,
бюлетенях та збірниках України.
Методи дослідження: бібліометричний аналіз.
Об'єкт дослідження: база даних "Літопис журнальних статей" за 2013 рік.
Книжкова палата України — провідна наукова установа в галузі науково-інформаційної
діяльності, що відіграє значну роль у системі документної комунікації шляхом створення БД
державної поточної бібліографічної інформації та випуску серії державних бібліографічних
покажчиків.
Виступаючи посередником між джерелом та споживачем інформації, Книжкова палата
України впродовж багатьох десятиліть реалізує одну з основних комунікативних функцій,
що складається з процесів отримання, перероблення та передавання інформації в часі й
просторі, а також довічне її збереження як документальної пам’яті держави, незалежно від її
актуальності.
Історія створення і розвитку єдиної державної системи регулярної реєстрації творів
друку в Україні умовно поділяється на два періоди: перший — до 1990 року — період
"традиційної" бібліографії з її трудомісткими процесами і другий — з кінця 90-х років ХХ ст.
і дотепер — період формування потужних баз електронних бібліографічних ресурсів,
прискорення процесів складання покажчиків поточної державної бібліографії, підвищення
кількості опрацьовуваних джерел і документів.
Одним із таких покажчиків є "Літопис журнальних статей", перший номер якого
вийшов друком в Україні у 1936 році "на виконання рішення наради директорів Книжкових
палат СРСР і Книжкової палати УРСР" і мав назву "Літопис друку УРСР. Журнальні статті".
У ньому реєструвалися статті, документальні матеріали і твори художньої літератури,
опубліковані в журналах, альманахах, "Працях", "Доповідях", "Наукових записках" та інших
нумерованих збірниках.
Упродовж 1936—2000 років змінювалася назва видання, вдосконалювалася структура,
зміст, допоміжний апарат, принципи відбору документів і бібліографічний опис публікацій,
уточнювалася схема класифікації і систематизація бібліографічного матеріалу покажчика.
Сьогодні "Літопис журнальних статей" — найавторитетніше джерело універсальної
систематизованої бібліографічної інформації. Покажчик виходить двічі на місяць і містить
аналітичні відомості про публікації в журналах, періодичних і продовжуваних виданнях,
бюлетенях, що виходять в Україні українською та російською мовами [1] і надходять у
Книжкову палату України згідно з Законом України "Про обов'язковий примірник
документів" [7].
Підготовка покажчика здійснюється на основі БД державної бібліографії журнальних
статей, комплексний аналіз якої дає можливість визначити основні напрями наукових

досліджень в Україні, адже результати цих досліджень публікуються у вітчизняних наукових
періодичних виданнях.
Бібліометричний аналіз записів з БД також дає можливість визначити відповідність
напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок напрямам, визначеним Законом
України "Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки" [8].
Книжковою палатою України у 2013 році створено 24 БД державної бібліографії
журнальних статей, на основі яких випущено 24 числа бібліографічного покажчика "Літопис
журнальних статей". Для проведення бібліометричного аналізу окремі БД були злиті разом,
що дало можливість здійснити дослідження усіх записів, які накопичувалися упродовж року.
У 2013 р. до БД журнальних статей загалом увійшло 21 662 бібліографічних записи з
405 назв журналів, що на 29 назв більше ніж у 2012 році.
Відбір видань та публікацій з них для відображення у БД, складання записів та їхня
систематизація здійснювалась на підставі чинних національних стандартів [3—5, 16],
робочих інструкцій та методичних рекомендацій [2, 6, 9], розроблених Книжковою палатою
України.
БД "Літопис журнальних статей" є ідеальним інформаційним масивом для
бібліометричного аналізу, як періодичних і продовжуваних видань, так і публікацій, оскільки
включає повні бібліографічні описи статей, систематизованих за класами Універсальної
десяткової класифікації (УДК) [10—15]. Показники бібліометричного аналізу наведено у
діаграмах 2.3.1—2.3.11.
У діаграмі 2.3.1 подано результати аналізу тематичного розподілу журналів,
періодичних і продовжуваних збірників на основі УДК.
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Діаграма 2.3.1 — Тематичний розподіл журналів і періодичних
та продовжуваних збірників за класами УДК

У 0 Загальному відділі [10] відображено 9,6% загальної кількості журналів,
періодичних та продовжуваних збірників, обов'язкові примірники яких отримала Книжкова
палата,
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Інформологія"; "Бібліотечна планета"; "Бібліотечний вісник"; "Бібліотечний форум України";
"Відбір і обробка інформації"; "Вісник Книжкової палати"; "Вісник Національної академії
наук України"; "Журналіст України"; "Інформація і право"; "Кибернетика и вычислительная
техника"; "Кибернетика и системный анализ"; "Комп'ютер у школі та сім'ї"; "Комп'ютерні
засоби, мережі та системи"; "Конкуренція"; "Культура і сучасність"; "Моделювання та
інформаційні технології"; "Наука і оборона"; "Наука та інновації"; "Наука та наукознавство";
"Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка";
"Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського"; "Науковотехнічна інформація"; "Національне господарство України: теорія та практика управління";
"Питання історії науки і техніки"; "Правова інформатика"; "Проблеми науки"; "Проблеми
програмування"; "Проблемы криобиологии"; "Проблемы управления и информатики";
"Реєстрація, зберігання і обробка даних"; "Рукописна та книжкова спадщина України";
"Системні дослідження та інформаційні технології"; "Термінологія документознавства та
суміжних галузей знань"; "Український метрологічний журнал"; "Фізико-математичне
моделювання та інформаційні технології"; "Шкільна бібліотека"; "Шкільний бібліотекар";
"Штучний інтелект".
До класу 1 Філософія. Психологія [10], де уміщено 1,7% загальної кількості назв,
увійшла бібліографічна інформація про 7 назв видань: "Актуальні проблеми психології /
Інститут психології ім. Г. С. Костюка НАПН України"; "Актуальні проблеми психології";
"Проблеми сучасної психології"; "Психологічні перспективи"; "Психологія і особистість";
"Філософська думка"; "Філософські обрії".
0,8% загальної кількості, або 3 назви становлять записи класу 2 Релігія. Теологія
(богослов'я) [10]: "Біблія і культура"; "Наука. Релігія. Суспільство"; "Релігія та соціум".
Об'єктами для формування бібліографічної інформації класу 3 Суспільні науки [10], а
це 25,2% опрацьованих джерел, стали 102 назви періодичних видань, зокрема: "Адвокат";
"Актуальні проблеми гуманітарної освіти"; "Актуальні проблеми європейської інтеграції";
"Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами"; "Бізнес
Інформ"; "Біологія і хімія в сучасній школі"; "Вища освіта України"; "Вісник Академії
правових наук України"; "Вісник економічної науки України"; "Вісник Інституту економіки
та прогнозування"; "Вісник Національного банку України"; "Вісник післядипломної освіти";
"Вісник Української академії банківської справи"; "Вісник Університету банківської справи
Національного банку України"; "Віче"; "Всесвітня література в сучасній школі"; "Географія
та економіка в сучасній школі"; "Горизонти освіти. Психологія. Педагогіка"; "Демографія та
соціальна економіка"; "Держава і право"; "Держава та регіони"; "Державне будівництво та
місцеве самоврядування"; "Державне управління та місцеве самоврядування"; "Дефектологія.
Особлива дитина: навчання і виховання"; "Директор школи, ліцею, гімназії"; "Економіка

АПК"; "Економіка і прогнозування"; "Економіка і управління"; "Економіка та право";
"Економіка України"; "Економіст"; "Економічна теорія"; "Економічний вісник Донбасу";
"Економічний вісник Національного гірничого університету"; "Економічний часопис —
XXI"; "Економічні інновації"; "Європейське право"; "Європейський вектор економічного
розвитку"; "Інноваційна економіка"; "Історія народного господарства та економічної думки
України"; "Маркетинг і менеджмент інновацій"; "Міжнародна економічна політика";
"Навчання і виховання обдарованої дитини: теорія та практика"; "Народна творчість та
етнологія"; "Народознавчі зошити"; "Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти
НАПН України. Професійна педагогіка"; "Наукові записки Інституту законодавства
Верховної Ради України"; "Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних
досліджень імені І. Ф. Кураса НАН України"; "Неперервна професійна освіта: теорія і
практика"; "Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи"; "Освіта і управління"; "Освіта та
розвиток обдарованої особистості"; "Педагогіка і психологія професійної освіти";
"Педагогіка і психологія"; "Педагогічна освіта: теорія і практика"; "Педагогічний дискурс";
"Педагогічний процес: теорія і практика"; "Перешкоди на шляху формування національної
єдності українського суспільства"; "Питання боротьби зі злочинністю"; "Підприємництво,
господарство і право"; "Післядипломна освіта в Україні"; "Політичний менеджмент";
"Порівняльна професійна педагогіка"; "Початкова школа"; "Право України"; "Приватне
право і підприємництво"; "Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України";
"Проблеми міжнародних відносин"; "Проблеми освіти"; "Проблеми та перспективи
формування національної гуманітарно-технічної еліти"; "Прометей"; "Професійно-технічна
освіта"; "Регіональна бізнес-економіка та управління"; "Регіональна економіка"; "Рідна
школа"; "Русская словесность в школах Украины"; "Соціально-економічні проблеми
сучасного періоду України"; "Соціологія: теорія, методи, маркетинг"; "Статистика України";
"Стратегічні пріоритети"; "Судова апеляція"; "Сучасна українська політика"; "Теорія і
практика інтелектуальної власності"; "Теорія і практика олігофренопедагогіки та спеціальної
психології"; "Трудова підготовка в сучасній школі"; "Україна ХХ ст.: культура, ідеологія,
політика"; "Україна. Європа. Світ. Серія: Історія, міжнародні відносини"; "Україна: аспекти
праці"; "Українознавство"; "Українська література в загальноосвітній школі"; "Українська
мова й література в сучасній школі"; "Український соціум"; "Український часопис
міжнародного права"; "Фізика та астрономія в сучасній школі"; "Філософія права і загальна
теорія права"; "Філософія. Культура. Життя"; "Фінанси України"; "Часопис Київського
університету права"; "Чорноморська безпека"; "Шлях освіти"; "Юридична Україна"; "Юрист
України".

Бібліографічна інформація про майже кожне шосте видання (79 назв, або 19,5%) —
третій за величиною масив опрацьованих джерел класу 5 Математика та природничі
науки [11].
Серед них — "Автохтонні та інтродуковані рослини"; "Акустичний вісник";
"Альгология"; "Біологія тварин"; "Бюлетень Державного Нікітського ботанічного саду";
"Вестник зоологии"; "Вісник проблем біології і медицини"; "Водне господарство України";
"Геоінформатика"; "Геология и полезные ископаемые Мирового океана"; "Геологічний
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проблеми і дослідження"; "Директор типографії"; "Довкілля та здоров'я"; "Доповіді
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тел"; "Компьютерная математика"; "Математика в сучасній школі"; "Математичне та
комп'ютерне моделювання"; "Математичні машини і системи"; "Математичні методи та
фізико-механічні поля"; "Металлофизика и новейшие технологии"; "Механика твердого
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наук України"; "Прикладна гідромеханіка"; "Прикладная механика"; "Прикладні проблеми
механіки і математики"; "Радиофизика и радиоастрономия"; "Радиофизика и электроника";
"Системы

контроля

математики";

окружающей

"Таврический

среды";

"Таврический

медико-биологический

вестник

вестник";

информатики

"Теоретическая

и
и

экспериментальная химия"; "Теоретичні та прикладні аспекти геоінформатики"; "Теорія
оптимальних рішень"; "Термоелектрика"; "Технічна електродинаміка"; "Труды Института
прикладной математики и механики"; "Украинский химический журнал"; "Український
біохімічний журнал"; "Український ботанічний журнал"; "Український математичний
вісник"; "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"; "Фізична
інженерія поверхні"; "Химия и технология воды"; "Хімічна промисловість України"; "Хімія,

фізика та технологія поверхні"; "Цитология и генетика"; "Ядерна фізика та енергетика";
"Biopolymers & Cell"; "Biotechnologia acta".
Найбільший масив опрацьованих видань — 120 назв, або 29,6% — відображено у класі
6 Прикладні науки. Медицина. Техніка [11—14]: "Автоматическая сварка"; "Аграрний вісник
Причорномор'я"; "Агроекологічний журнал"; "Агропромислове виробництво Полісся";
"Астма та алергія"; "Біотехнологія"; "Вестник неотложной и восстановительной медицины";
"Ветеринарна біотехнологія"; "Ветеринарна медицина України"; "Виноградарство и
виноделие"; "Відновлювана енергетика"; "Вісник аграрної науки"; "Вісник психіатрії та
психофармакотерапії"; "Вісник стоматології"; "Вісник фармації"; "Вопросы атомной науки и
техники"; "Дерматологія та венерологія"; "Досягнення біології та медицини"; "Економіка
харчової

промисловості";

"Електротехніка

і

електромеханіка";

"Ендоваскулярна

нейрорентгенохірургія"; "Ендокринологія"; "Енергетика та електрифікація"; "Журнал
вушних, носових і горлових хвороб"; "Журнал Національної академії медичних наук
України"; "Журнал органічної та фармацевтичної хімії"; "Захист і карантин рослин";
"Збірник наукових праць / Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова";
"Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН";
"Збірник наукових праць Селекційно-генетичного інституту — Національного центру
насіннєзнавства та сортовивчення"; "Зв'язок"; "Здоровье женщины"; "Здоровье мужчины";
"Зерно і хліб"; "Імунологія та алергологія: наука і практика"; "Інструментальний світ";
"Інфекційні

хвороби";

"Карантин

і

захист

рослин";

"Картоплярство

України";

"Картоплярство"; "Керамика: наука и жизнь"; "Клінічна анатомія та оперативна хірургія";
"Клінічна фармація"; "Космічна наука і технологія"; "Лікарська справа"; "Магарач.
Виноградарство и виноделие"; "Математические модели и вычислительный эксперимент в
материаловедении";

"Медицина

неотложных

состояний";

"Медична

гідрологія

та

реабілітація"; "Медична реабілітація, курортологія, фізіотерапія"; "Металл и литье
Украины"; "Металлургическая и горнорудная промышленность"; "Металознавство та
обробка металів"; "Механізація та електрифікація сільського господарства"; "Механізація,
екологізація та конвертація біосировини у тваринництві"; "Міжнародний вісник медицини";
"Міжнародний медичний журнал"; "Наноструктурное материаловедение"; "Наукові праці
УкрНДМІ НАН України"; "Науково-технічний бюлетень / Інститут тваринництва";
"Науково-технічний бюлетень Інституту біології тварин і Державного науково-дослідного
контрольного

інституту ветпрепаратів

промисловість";
протезирование";

"Нейрофизиология";
"Офтальмологічний

та

кормових

добавок";

"Нафтова

"Онкология";

"Ортопедия,

журнал";

"Перинатология

і

газова

травматология
и

и

педиатрия";

"Породоразрушающий и металлообрабатывающий инструмент — техника и технология его
изготовления и применения"; "Порошковая металлургия"; "Проблеми безпеки атомних

електростанцій і Чорнобиля"; "Проблеми ендокринної патології"; "Проблеми загальної
енергетики"; "Проблемы машиностроения"; "Проблемы прочности"; "Проблемы старения и
долголетия"; "Промышленная теплотехника"; "Процессы литья"; "Психічне здоров'я";
"Радіоелектроніка. Інформатика. Управління"; "Рибогосподарська наука України"; "Сад,
виноград і вино України"; "Садівництво"; "Сварщик"; "Сверхтвердые материалы"; "Серце і
судини";

"Сільськогосподарська

мікробіологія";

"Современная

электрометаллургия";

"Сучасна гастроентерологія"; "Сучасні проблеми токсикології"; "Техническая диагностика и
неразрушающий контроль"; "Техническая механика"; "Технология и конструирование в
электронной аппаратуре"; "Технология приборостроения"; "Технологія і техніка друкарства";
"Уголь Украины"; "Україна. Здоров'я нації"; "Український вісник психоневрології";
"Український журнал гематології та трансфузіології"; "Український журнал дерматології,
венерології, косметології"; "Український журнал з проблем медицини праці"; "Український
журнал нефрології та діалізу"; "Український кардіологічний журнал"; "Український
пульмонологічний

журнал";

"Український

радіологічний

журнал";

"Український

ревматологічний журнал"; "Український терапевтичний журнал"; "Управляющие системы и
машины"; "Урологія"; "Фармакологія та лікарська токсикологія"; "Фізико-хімічна механіка
матеріалів"; "Фізіологічний журнал";

"Фітотерапія. Часопис"; "Фундаментальные и

прикладные проблемы черной металлургии"; "Харківська хірургічна школа"; "Хірургічна
перспектива"; "Холодильна техніка і технологія"; "Шпитальна хірургія"; "Электронное
моделирование"; "Энерготехнологии и ресурсосбережение"; "Ядерна та радіаційна безпека".
Записи класу 7 Мистецтво. Декоративно-прикладне мистецтво. Ігри. Спорт [15]
становлять 2,5% загальної кількості, у них міститься інформація, почерпнута із 10 видань:
"Мистецтво

та

освіта";

"Мистецтвознавство

України";

"Мистецтвознавчі

записки";

"Науковий вісник "Асканія-Нова"; "Нові дослідження пам'яток козацької доби в Україні";
"Образотворче мистецтво"; "Праці Центру пам'яткознавства"; "Студії мистецтвознавчі";
"Українська академія мистецтва"; "Український театр".
6,2% загальної кількості записів увійшло до класу 8 Мова. Мовознавство. Художня
література. Літературознавство [15], де відображено відомості про 25 видань: "Актуальні
проблеми слов'янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство"; "Американські
літературні студії в Україні"; "Березіль"; "Брега Тавриды"; "Всесвіт"; "Гілея"; "Дзвін";
"Дніпро"; "Жестова мова й сучасність"; "Культура слова"; "Лексикографічний бюлетень";
"Мова

і

суспільство";

"Мовознавство";

"Перевал";

"Питання

літературознавства";

"Погорина"; "Світогляд"; "Світязь"; "Сіверянський літопис"; "Січеслав"; "Слобожанщина";
"Слово і час"; "Слов'янський світ"; "Слов'янські обрії"; "Українська мова".
Відомості про 20 видань: "Археологія"; "Архіви України"; "Болховітіновський
щорічник,"; "Боспорские исследования"; "Історико-педагогічний альманах"; "Історичний

архів"; "Краєзнавство"; "Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии";
"Національна та історична пам'ять"; "Пам'ятки України: історія та культура"; "Проблеми
вивчення історії Української революції 1917—1921 рр"; "Проблеми історії України: факти,
судження, пошуки"; "Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики";
"Сторінки воєнної історії України"; "Сумський історико-архівний журнал"; "Схід"; "Східний
світ"; "Сходознавство"; "Український географічний журнал"; "Український історичний
журнал" — уміщено у класі 9 Географія. Біографії. Історія — 4,9% загальної кількості.
У діаграмі 4.3.2 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 — 4,4% загальної кількості. До цього класу ввійшло 949 записів;
1 Філософія. Психологія — 4,1% загальної кількості, або 880 записів;
2 Релігія. Теологія (богослов'я) — 0,6% загальної кількості, або 128 записів;
3 Суспільні науки — 28,4% (друге місце за кількістю публікацій), або 6148 записів;
5 Математика та природничі науки — 15,0 % (третє місце за кількістю
публікацій), або 3255 записів;
6 Прикладні науки. Медицина. Техніка — 35,7% (найбільша кількість публікацій),
7750 записів;
7 Мистецтво. Декоративно-прикладне мистецтво. Ігри. Спорт — 2,5% загальної
кількості, або 537 записів;
8 Мова. Мовознавство. Художня література. Літературознавство — 5,9%, або
1278 записів;
9 Географія. Біографії. Історія — 3,4% загальної кількості, або 737 записів.
5 Математика та
природничі науки
15,0%
6 Прикладні науки.
Медицина. Техніка
35,7%

3 Суспільні науки
28,4%

2 Релігія. Теологія
(богослов'я) 0,6%

1 Філософія.
Психологія 4,1%
0 Загальний відділ 9 Географія.
Біографії. Історія
4,4%
3,3%

8 Мова.
Мовознавство.
Художня література.
Літературознавство
5,9%

7 Мистецтво.
Декоративноприкладне
мистецтво. Ігри.
Спорт 2,5%

Діаграма 2.3.2 — Тематичний розподіл публікацій за класами УДК

З метою деталізації отриманих результатів було проведено бібліометричний аналіз
бібліографічної інформації про публікації за класами у межах класів УДК. Отримані
результати наведено у діаграмах 2.3.3—2.3.11.

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.
У діаграмі 2.3.3 наведено результати аналізу тематичного розподілу публікацій за
розділами УДК класу 0 Загальний розділ:
00 Загальні питання науки та культури — 57,8% (548 записів);
01 Бібліографія і бібліографічні покажчики. Каталоги — 3,9% (37 записів);
02 Бібліотечна справа. Бібліотекознавство — 25,5% (242 записи);
030 Довідкові видання загального типу — 0,2% (2 записи);
050 Серіальні видання. Періодика — 1,9% (18 записів);
06 Організації загального типу — 4,6% (44 записи);
070 Газети. Преса. Журналістика — 3,9% (37 записів);
09 Рукописи. Раритети і рідкісні книги — 2,2% (21 запис).
01 Бібліографія і
бібліографічні
покажчики. Каталоги
3,9%

00 Загальні питання
науки та культури
57,8%

02 Бібліотечна справа.
Бібліотекознавство
25,5%

09 Рукописи. Раритети
і рідкісні книги 2,2%
070 Газети. Преса.
Журналістика 3,9%

030 Довідкові видання
загального типу 0,2%

06 Організації
загального типу 4,6%

050 Серіальні видання.
Періодика 1,9%

Діаграма 2.3.3 — 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 2.3.4 наведено результати аналізу тематичного розподілу публікацій за
розділами УДК класу 1 Філософія. Психологія:
1/14 Філософія — 11,0% (96 записів);
159.9 Психологія — 85,0% (748 записів);

16 Логіка. Епістемологія. Теорія пізнання. Методологія та логіка науки — 1,4%
(13 записів);
17 Філософія моралі. Етика. Практична філософія — 2,6% (23 записів);
159.9 Психологія
85,0%

1/14 Філософія
11,0%

17 Філософія мор алі.
Етика. Пр актична
філософія
2,6%

16 Логіка.
Епістемологія. Теор ія
пізнання. М етодологія
та логіка нау ки
1,4%

Діаграма 2.3.4 — 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 2.3.5:
21 Доісторичні і первісні релігії — 1,6% (2 записи);
23 Релігії, які виникли на Індійському субконтиненті. Індійська релігія в широкому
розумінні — 0,8% (1 запис);
24 Буддизм — 0,8% (1 запис);
25 Релігії стародавнього світу. Другорядні культи та релігії — 3,9% (5 записів);
26 Іудаїзм — 3,1% (4 записи);
27 Християнство — 72,6 % (93 записів);
28 Іслам — 1,6% (2 записи);
29 Сучасні духовні рухи — 3,2% (20 записів).
27 Хр истиянство
72,6%

28 Іслам 1,6%

29 Су часні ду ховні
р у хи 15,6%

26 Іу даїзм 3,1%
25 Релігії
стар одавнього світу .
Др у гор ядні ку льти та
р елігії 3,9%

21 Доістор ичні і
пер вісні р елігії 1,6%
24 Бу ддизм
0,8%

23 Релігії, які виникли
на Індійському
су бконтиненті.
Індійська р елігія в
шир окому р озу мінні
0,8%

Діаграма 2.3.5 — 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 2.3.6.
34 Право.
Юриспруденція 27,0%

33 Економіка.
Економічні науки
32,3%

35 Державне
адміністративне
управління. Військова
справа 4,0%

32 Політика
5,5%
31 Демографія.
Соціологія.
Статистика 5,4%
30 Теорії, методологія
та методи суспільних
наук. Соціографія
0,1%

39 Етнографія. Звичаї.
Традиції. Спосіб
життя. Фольклор 1,6%

36 Забезпечення
духовних і
матеріальних життєвих
потреб 1,7%
37 Освіта. Виховання.
Навчання. Дозвілля
22,4%

Діаграма 2.3.6 — Розподіл публікацій за розділами УДК класу 3 Суспільні науки

До цього класу увійшли такі розділи:
30 Теорії, методологія та методи суспільних наук. Соціографія — 0,1% (5 записів);
31 Демографія. Соціологія. Статистика — 5,4% (329 записів);
32 Політика — 5,5% (340 записів);
33 Економіка. Економічні науки — 32,3% (1983 записів);
34 Право. Юриспруденція — 27,0% (1661 записів);
35 Державне адміністративне управління. Військова справа — 4,0% (247 записів);
36 Забезпечення духовних і матеріальних життєвих потреб — 1,7% (104 записи);
37 Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля — 22,4% (1380 записів);
39 Етнографія. Звичаї. Традиції. Спосіб життя. Фольклор — 1,6% (99 записів).
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 2.3.7 наведено результати аналізу тематичного розподілу публікацій за
розділами УДК класу 5 Математика та природничі науки.

53 Фізика
29,7%

52 Астрономія.
Астрофізика. Космічні
дослідження. Геодезія
2,7%

54 Хімія.
Кристалографія.
М інералогія 9,9%

51 М атематика
24,0%

502/504 Наука про
навколишнє
середовище.
Енвіронментологія.
Екологія 4,6%

55 Геологія.
Науки про Землю
10,3%

56 Палеонтологія 0,1%
57 Бioлогiчні науки
загалом 7,9%
59 Зоологія
2,2%

58 Ботаніка
5,1%

Діаграма 2.3.7 — Розподіл публікацій за розділами УДК класу 5 Математика та природничі науки

До цього класу увійшли такі розділи:
502/504 Наука про навколишнє середовище. Енвіронментологія. Екологія — 4,6%
(149 записів);
51 Математика — 24,0% (778 записи);
52 Астрономія. Астрофізика. Космічні дослідження. Геодезія — 2,7% (88 записів);
53 Фізика — 29,7% (968 записів);
54 Хімія. Кристалографія. Мінералогія — 9,9% (322 записи);
55 Геологія. Науки про Землю — 13,8% (450 записів);
56 Палеонтологія — 0,1% (3 записи);
57 Бioлогiчні науки загалом — 7,9% (259 записів);
58 Ботаніка — 5,1% (166 записів);
59 Зоологія — 2,2% (72 записи).
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 діаграма 2.3.8:
60 Біотехнологія — 0,1% (11 записів);
61 Медичні науки — 39,3% (3042 записи);
62 Машинобудування. Техніка загалом — 21,6% (1673 записів);
63 Сільське господарство. Лісове господарство. Мисливство. Рибне господарство —
20,9% (1621 запис);

64 Домоведення. Домашнє господарство. Комунальне господарство. Служба побуту —
0,2% (18 записів);
65 Організація та управління підприємствами зв'язку, транспорту, торгівлі, поліграфії.
Бухгалтерська справа, рахівництво. Зв'язок з громадськістю — 7,2% (559 записів);
66 Хiмiчна технологiя. Хiмiчна промисловість і спорiдненi галузi — 6,4% (493 записів);
67/68 Різні галузі промисловості та ремесла. Легка промисловість загалом — 3,9%
(304 записи);
69 Будівельна промисловість. Будівельні матеріали. Будівельно-монтажні роботи —
0,4% (29 записів).
62 М ашинобу ду вання.
Техніка загалом 30,6%

61 М едичні нау ки
39,3%

63 Сільське
господар ство. Лісове
господар ство.
М исливство. Рибне
господар ство 20,9%

64 Домоведення.
Домашнє господар ство.
Кому нальне
господар ство. Слу жба
побу ту 0,2%

60 Біотехнологія
0,1%
69 Бу дівельна
пр омисловість.
66 Хiмiчна технологiя.
Бу дівельні матер іали.
Хiмiчна пр омисловість і
Бу дівельно-монтажні
спор iдненi галу зi
67/68 Різні галу зі
р оботи 0,4%
6,4%
пр омисловості та
р емесла. Легка
пр омисловість загалом
3,9%

65 Ор ганізація та
у пр авління
підпр иємствами зв’язку ,
тр анспор ту , тор гівлі,
полігр афії.
Бу хгалтер ська спр ава,
р ахівництво. Зв’язок з
гр омадськістю 7,2%

Діаграма 2.3.8 — 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 2.3.9 наведено результати аналізу їхнього тематичного розподілу:
7.0 Теорія та філософія мистецтва — 3,2% (17 записів);
71 Планування у межах адміністративно-територіальних одиниць. Планування у
міській та сільській місцевостях. Ландшафти, парки. Сади — 7,4% (40 записів);
72 Архітектура — 14,0% (75 записів);
73/76

Образотворче

мистецтво.

Декоративно-прикладне

мистецтво

—

(242 записи);
77 Фотографія, техніка кінематографії та подібні процеси — 1,3% (7 записів);
78 Музика. Музичні інструменти — 13,4% (72 записи);
79 Видовищні види мистецтва. Розваги. Ігри. Спорт — 15,6% (84 записи).

45,1%

73/76 Образотворче
мистецтво.
Декоративноприкладне мистецтво
45,1%

77 Фотографія, техніка
кінематографії та
подібні процеси 1,3%

72 Архітектура
14,0%

71 Планування у
межах адміністративнотериторіальних
одиниць. Планування
у міській та сільській
місцевостях.
Ландшафти, парки.
Сади 7,4%

7.0 Теорія та
філософія мистецтва
3,2%

78 М узика. М узичні
інструменти 13,4%

79 Видовищні види
мистецтва. Розваги.
Ігри. Спорт 15,6%

Діаграма 2.3.9 — Розподіл публікацій за розділами УДК класу
7 Мистецтво. Декоративно-прикладне мистецтво. Ігри. Спорт

У діаграмі 2.3.10 наведено результати аналізу тематичного розподілу публікацій за
розділами УДК класу 8 Мова. Мовознавство. Художня література. Літературознавство:
80 Загальні питання лінгвістики та літератури. Філологія — 1,2% (15 записів);
81 Лінгвістика. Мовознавство. Мови — 23,7% (303 записів);
82 Художня література. Літературознавство — 75,1% (960 записів).
82 Художня
література.
Літературознавство
70,4%

81 Лінгвістика.
М овознавство. М ови
23,7%

80 Загальні питання
лінгвістики та
літератури. Філологія
1,2%

Діаграма 2.3.10 — 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 — 15,1% (111 записів);
908 Краєзнавство — 4,6% (34 записи);

91 Географія. Географічні дослідження Землі та окремих країн — 4,3% (32 записи);
929 Біографічні та подібні дослідження — 2,0% (15 записів);
93/94 Історія — 74,0% (545 записів).
93/94 Історія
74,0%

929 Біографічні та
подібні дослідження
2,0%
91 Географія.
Географічні
дослідження Землі та
окремих країн 4,3%

908 Краєзнавство
4,6%

902/904 Археологія.
Передісторія.
Археологічні пам’ятки
15,1%

Діаграма 2.3.11 — Розподіл публікацій за підрозділами УДК класу 9 Географія. Біографії. Історія

Висновки
Проведене дослідження БД "Літопис журнальних статей" за 2013 рік із застосуванням
бібліометричних методів дослідження виявило, що найбільшу кількість становлять журнали,
періодичні та продовжувані збірники з прикладних наук, медицини, техніки — 29,6%. Друге
місце за кількістю назв видань належить суспільним наукам — 25,2%, третє —
математичним і природничим наукам — 19,5%. Ця тенденція зберігається і для тематичного
розподілу публікацій: прикладні науки, медицина, техніка представлені 35,7%, суспільні
науки — 28,4%, публікації з питань математичних і природничих наук становлять 15,0%
загальної кількості.
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