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Наведено результати аналізу публікаційної активності вчених і спеціалістів 

України в галузі технічних наук. Особливу увагу приділено методам визна-

чення пріоритетних напрямів розвитку галузей. Визначено тенденції публі-

каційної активності в різних галузях техніки. Дослідження виконано з ви-

користанням реферативної бази даних "Україніка наукова".

Ключові слова: реферативна база даних, публікаційна активність, технічні 
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Вступ. Останнім часом широко дискутується проблема вико-

ристання наукометричних індексів для оцінки результатів нау-

кової діяльності. Зокрема, вона пов’язана із запровадженням 

вимоги МОН України щодо наявності наукових публікацій у 

виданнях, включених до наукометричних баз Scopus та Web of Sci-

ence. Суттєве місце в оцінюванні результативності наукової ді-

яльності відводиться дослідженням публікаційної активності [3]. 

Публікаційну активність як наукометричний показник вимірю-

ють з використанням основних методів: методи аналізу первин-

них документів (контент-аналіз, метод підрахунку кількості пуб-

лікацій тощо), методи аналізу вторинних документів (методи ци-

тування). 



88

А.А. КРЮЧИН, Н.М. МІНІНА, Л.М. ОВСІЄНКО

У практику увійшло використання бібліометричних баз та розрахунку 

на їхній основі бібліометричних індикаторів [2]. Базовий показник публіка-

ційної активності — це кількість публікацій у журналах, що включені в рефе-

ративні бази даних. Треба зазначити, що в найавторитетніших міжнародних 

бібліометричних базах Scopus та Web of Science представлена лише невели-

ка кількість українських журналів. Таким чином, неангломовні публікації, 

яких найбільше в Україні, не враховують під час визначення індексів циту-

вання. Однак сьогодні спостерігається тенденція адаптування українських 

періодичних видань до міжнародних наукових стандартів. Протягом остан-

ніх років значну кількість наукових журналів включено до наукометричних 

баз РІНЦ, Index Copernicus, пошукової системи Google Scholar. 

Відомі методи оцінювання наукової діяльності розрізняються за ступе-

нем достовірності та формалізації результатів. Важливо розглядати наукомет-

ричні показники комплексно, доповнюючи їх експертними оцінками [4].

Методика виконання досліджень. Реферативна база даних "Україніка нау-

кова" (РБД), яку протягом 18 років створюють Інститут проблем реєстрації 

інформації НАН України та Національна бібліотека України імені В.І. Вер-

надського, є сьогодні лідером в Україні за обсягом власних інформаційних 

ресурсів, що уможливлює виконання аналітичних досліджень поточного 

стану в науці, техніці і технологіях. Використання методів цитатного ана-

лізу обмежується відсутністю в базі обробки пристатейної бібліографії. На-

томість велика ретроспектива та об’єм даних дають змогу застосовувати ме-

тод підрахунку кількості публікацій. Він базується на індикаторі "кількість 

наукового продукту" (тобто статей, книг, монографій). Його застосовують 
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у розділі "Техніка і технічні 

науки" в 2001—2015 рр.
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як для оцінки результатів наукової діяльності окремого вченого, установи і 

держави в цілому, так і для аналізу потоків науково-технічної інформації з 

метою визначення тенденцій розвитку. Метод містить етапи: виокремлення 

локальних груп конкретних потоків інформації; визначення на різних часо-

вих відрізках інтенсивності та напряму потоку, побудова мереж фактичного 

взаємовпливу за допомогою якісного аналізу; отримання висновків щодо 

реальних тенденцій процесу розвитку певної галузі науки.

Цей традиційний метод застосовується вже довгий час. Aктивні при-

хильники застосування публікаційної активності як критерію оцінки нау-

ково-дослідної діяльності не відкидають його недоліків, але вважають, що 

вони не перекривають його переваги [1]. Показник "кількість публікацій" 

не дає повного представлення про значущість наукової продукції, але той 

факт, що публікація вводить у науковий обіг певну інформацію, не піддаєть-

ся сумніву [3]. Кількість публікацій є важливим показником для визнання 

вченого, його внеску в науку. Велика кількість монографій та статей у пев-

ній науковій галузі свідчить про її динамічний розвиток, а швидкість зрос-

тання — про актуальність. 

Проведено дослідження масиву наукових публікацій у галузі технічних 

наук, накопиченого у РБД "Україніка наукова". Розділ "Техніка і технічні 

науки" складає в РБД 25 % від усього масиву даних та становить близько 

157 тис. рефератів. Він розподілений за підрозділами "Загальні роботи з тех-

ніки" (6,5 %), "Енергетика" (16,3 %), "Радіоелектроніка" (20,6 %), "Гірнича 

справа" (4,8 %), "Технологія металів. Машинобудування. Приладобудуван-

ня" (20,2 %), "Хімічна технологія. Хімічні та харчові виробництва" (11,2), 

"Технологія деревини, легкої промисловості" (1,8 %), "Будівництво" (6,8 %), 

"Транспорт" (11,8 %). Проаналізовано динаміку публікацій за цими підроз-

ділами (рис. 1). Протягом 2001—2013 рр. спостерігається поступове збіль-
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шення кількості прореферованих щорічно документів. 2014—2015 рр. від-

значилися зменшенням надходжень журналів у РБД. 

Найстрімкіше зростання публікацій простежується в галузі енергетики. 

Одним із показників тенденцій розвитку того чи іншого наукового напряму 

є потік захищених дисертацій. Проведено кількісний аналіз дисертацій, за-

хищених у 2001—2015 рр. за такими напрямами енергетики: 

• Електроенергетика. Електротехніка;

• Теплоенергетика. Теплотехніка;

• Атомна енергетика;

Кластер журналів в РБД, в яких опубліковано понад 100 статей з питань енергетики

Назва журналу
Кількість статей 

в РБД

Індексування 

в Scopus 

та Web of Science

  1. Технічна електродинаміка 1303 +

  2. Праці Ін-ту електродинаміки НАН України 943 —

  3. Вісник Національного університету "Львівська 

політехніка"

512 —

  4. Вісник Вінницького політехнічного інституту 479 —

  5. Відновлювана енергетика 477 —

  6. Електромеханічні і енергозберігаючі системи 309 —

  7. Восточно-Европейский журнал передовых технологий 290 +

  8. Промышленная теплотехника 281 —

  9. Електротехніка та електроенергетика 194 —

10. Наукові праці Донецького національного 

технічного університету

180 —

11. Системи обробки інформації 179 —

12. Праці Таврійського державного агротехнологічного 

університету

174 —

13. Термоелектрика 166 —

14. Доповіді Національної академії наук України 157 —

15. Вісник Сумського державного університету. Серія 

Технічні науки

151 —

16. Проблеми загальної енергетики 151 —

17. Сборник научных трудов ДонГТУ 137 —

18. Праці Одеського політехнічного університету 132 —

19. Електромашинобудування та електрообладнання 127 —

20. Электротехнические и компьютерные системы 126 —

21. Электронное моделирование 115 —
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• Гідроенергетика; 

• Відновлювана енергетика. 

Під час кількісного аналізу спостерігається залежність кількості робіт від 

року написання. Динаміка за роками аналогічна розвитку технічних наук у 

цілому. Найбільш плідними в контексті захисту дисертацій були 2003, 2009, 

2013 рр. (рис. 2). Значну перевагу мають напрями електроенергетика та теп-

лоенергетика. Їхня частка складає 44 та 35 % захищених в 2013 р. дисертацій. 

Також збільшується кількість досліджень, присвячених відновлювальній енер-

гетиці: в 2013 р. вона зросла майже утричі порівняно з 2003 р.

Досліджено періодичні видання, у яких опубліковано статті з енергети-

ки, зокрема такі показники: кількість статей з енергетики в цих журналах, 

цитування журналів у WoS та Scopus. Загальний масив журналів становить 

315 найменувань. Його було поділено на три кластери залежно від кількості 

статей: I — понад 100; II — від 10 до 100; ІII — до 10 статей. У перший клас-

тер увійшов 21 журнал — це спеціалізовані видання за напрямами енерге-

тики та технічні серії вісників університетів; вони містять 26 % усіх публі-

кацій з досліджуваної тематики (таблиця). Варто зазначити, що лише два 

видання з цієї галузі включені в бібліометричні бази Scopus та Web of Science. 

Другий та третій кластер представлений журналами загальнотехнічної спря-

мованості, а також класичними природничими, соціально-економічними і 

гуманітарно-педагогічними журналами. 

Висновки. У результаті дослідження публікаційної активності вчених і 

спеціалістів України в галузі технічних наук показано, що протягом 2001—

2013 рр. спостерігається поступове збільшення кількості публікацій. Піс-

ля 2013 р. відзначається зменшення надходжень документів в РБД. Метод 

підрахунку публікацій дає можливість визначити тенденції розвитку пев-

них галузей технічних наук. Установлено, що найдинамічніший розвиток 

серед них має галузь енергетики, зокрема електро- та теплоенергетика. 

Значна увага приділяється питанням відновлюваних джерел енергії. Ана-

ліз періодичних видань, в яких опубліковано статті з енергетики, засвідчив 

украй низьку їхню представленість у міжнародних бібліометричних базах 

Scopus та Web of Science.
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ANALYSIS OF PUBLICATION ACTIVITY 

IN THE FIELD OF TECHNICAL SCIENCES

The results of analysis of publications activity of scientists and specialists of Ukraine in the 

field of technical sciences are presented. Particular attention is paid to the methods of deter-

mining the priority areas of industry development. The trends in publishing activity in diffe-

rent branches of engineering are determined. Research carried out using referential database 

Ukraine Science.

Keywords: referential database, publishing activity, technical sciences.


