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На матеріалах щорічних звітів наукових установ підпорядкування Національної академії наук України, щорічних 
анотованих каталогів книжкових видань і каталогів періодичних видань НАН України проаналізовано наявні наукові 
публікації з геології за період 2005–2015 рр. Зазначено внесок видавничої продукції установ геологічного спряму-
вання у загальний масив публікацій Академії. Розглянуто розподіл видавничої продукції геологічних установ за типа-
ми видань, окремо розглянуто закордонні публікації. Показано участь геологічних установ НАН України в загально-
академічних видавничих проектах, що виконувалися в межах державного замовлення НАН України. Описано ре-
зультати співпраці ВД «Академперіодика» НАН України з установами геологічного профілю іншого відомчого підпо-
рядкування. Проаналізовано сучасний стан академічної наукової періодики в царині геології, основну увагу акценто-
вано на журналах Відділення наук про Землю НАН України.

К л ю ч о в і  с л о в а: наукові публікації, наукові періодичні видання, Національна академія наук України, Відділення 
наук про Землю, геологічні науки.
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ГЕОЛОГІЧНА НАУКА 

В АКАДЕМІЧНИХ ПУБЛІКАЦІЯХ

Видавничою справою та науково-видав ни-
чою діяльністю Академії опікується Науково-
ви дав нича рада Національної академії наук Ук-
раїни (НВР НАН України). До її компетенції 
входять питання координації видавничої ді-
яль ності, сприяння популяризації досягнень 
науки i техніки та поширення наукових знань, 
методична підтримка видавничої дiяльностi нау-
кових установ, а також науково-аналiтична ро-
бота в галузі видавничої справи НАН Ук ра їни. 
Ви давнича діяльність НАН України провадить-
ся централізовано, тобто шляхом виділення бюд-
жетних асигнувань на загальноакадемічні ви-
давничі проекти за напрямами «енциклопедич-
ні видання» та «наукові видання», або за власні 
кошти наукових установ (у т.ч. кошти спеці-
ального фонду). Поточну роботу НВР НАН Ук-
ра їни покладено на Бюро ради та групу нау-
ково-методичного забезпечення видавничої ді-

яльнос ті НАН України. Група виконує поглиб-
лені дослідження та аналіз видавничої діяль-
ності Ака демії у ретроспективі та на сучасному 
етапі (зо крема моніторинг періодичних та книж-
кових ви дань НАН України), напрацьовує де-
тальні ві домості щодо репертуару, рівня, обся-
гу видав ни чої продукції, аналізує стан право-
вої бази нау ко вого видання в Академії, Україні 
та світі, ук ла дає статистичні й аналітичні ма-
теріали на під ставі річних звітів наукових ус-
танов НАН Ук раїни та контрольних примір-
ників видавничої продукції (у т.ч. каталогів 
книжкових і періодичних ви дань НАН Ук раї-
ни), здійснює методичний супровід роботи пе-
ріодичних видань Ака демії та її установ, ство-
рення й постійну актуалізацію корпоративних 
веб-ресурсів НВР НАН Украї ни тощо. Ре зуль-
тати роботи групи відображені у багатьох пуб-
лікаціях [1—6, 8—16].

У цій статті на матеріалах щорічних звітів 
наукових установ підпорядкування Націо наль-
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ної академії наук України, щорічних анотова-
них каталогів книжкових видань і каталогів 
періодичних видань НАН України проаналі-
зовано наявні наукові публікації з геології за 
період 2005—2014 рр.

Установи геологічного профілю входять до 
складу Відділення наук про Землю (ВНЗ) 
НАН України — одного з 14-ти наукових від-
ділень у структурі Академії. Відділення на-
раховує 13 наукових установ з виокремлени-
ми спеціалізованими підрозділами (центрами, 
від ділами тощо). Відділення опікується робо-
тою кіль кох національних комітетів і науко-
вих комітетів з відповідної проблематики, на-
укових рад з певних проблем геології та при-
родних ре сурсів, нау кових товариств та періо-
дичних видань. За га лом в установах ВНЗ ста-
ном на 01.01.2016 р. працює 4,9 % наукових 
працівників НАН України.

Через окупацію Криму та антитерористич-
ну операцію на сході України у структурі та чи-
сельному складі Академії відбулися зміни, що, 
безперечно, негативно позначилося на всіх по-
казниках її діяльності, у т.ч. на кількості ви-
давничої продукції. Зокрема, ВНЗ НАН Ук-
раїни втратило матеріально-технічну базу та 
част ково кадровий склад Морського гід ро фі-

зично го інс ти туту та Океанологічного центру 
(м. Се ва с тополь), Відділу сейсмології Ін сти-
туту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН Украї-
ни (м. Сім ферополь), Українського державно-
го науково-дослідного і проектно-конст рук тор-
ського інституту гірничої геології, геомеханіки 
і марк шейдерської справи (м. Донецьк). 

У середньому протягом досліджуваного пе-
ріоду на видавничу продукцію ВНЗ припада-
ло близько 5,5 % усієї продукції НАН України 
(табл. 1), але внесок установ ВНЗ НАН Ук раї-
ни у випуск видавничої продукції за кордоном 
є дещо меншим. Так, на установи ВНЗ НАН 
України припадає 5,77 % виданих в Україні нау-
кових монографій та 4,76 % виданих за кордо-
ном. Відповідно аналогічний розподіл по нау-
кових статтях — 5,18 та 3,94 %.

Окрім наукових монографій та статей у пе-
ріодичних виданнях учені НАН України пу-
блікують такі види видавничої продукції: до-
відкова (довідники, енциклопедії, словники, ви-
значники, публікації з історії науки), навчальна 
(навчальні посібники, підручники для за галь-
ноосвітньої та вищої школи), науково-по пу ляр-
на (брошури, рекомендації, методичні посібни-
ки, путівники, атласи); препринти; неперіодич-
ні збірники наукових праць. Кількість одиниць 

Таблиця 1 
Внесок установ Відділення наук про Землю НАН України 

у загальний обсяг видавничої продукції Національної академії наук України (2005—2015 рр.)

Продукція

НАН України Відділення наук про Землю НАН України

кількість назв 
продукції

обсяг, 
обл.-вид. арк.

кількість назв 
продукції

відсоток 
від загальної 

кількості 
НАН України

обсяг, 
обл.-вид. арк.

відсоток 
від загального 

обсягу 
НАН України

Наукові монографії 6358 119511,45 367 5,77 6749,68 5,65
у т.ч. видані за 
кордоном 630 12477,36 30 4,76 529,97 4,25
Довідкова, навчальна 
та науково-популярна 
література 4076 — 189 4,64 — —
Наукові статті 271807 — 14078 5,18 — —
у т.ч. видані за 
кордоном 56225 — 2213 3,94 — —
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назв у межах цих видів продукції прак тично 
стабільна протягом останніх 10-ти років. Тра-
ди ційно зменшується кількість препринтів та 
зро стає кількість наукових статей, що пов’язано 
зі зміною принципів обліку ефективності нау-
кової роботи (табл. 2). Спостерігаємо також 
менші показники за 2015 рік, що більш поміт-
но на прикладі одного ВНЗ НАН України, ніж 
на прикладі усієї Академії: з табл. 2 видно, що 
кіль кість наукових монографій 2015 р. менша 
удвічі, а статей — на третину, ніж середній по-

казник, а загалом по Академії приблизно на 30 % 
по монографіях та майже на 16 % по статтях.

Як зазначено вище, загальноакадемічні ви-
давничі проекти виконуються за двома на-
прямами: «енциклопедичні видання» та «нау-
кові видання».

За напрямом «енциклопедичні видання» Ака-
демія від 2005 р. виконувала вісім проектів від-
повідно до указів Президента України і поста-
нов Кабінету Міністрів України. Хід виконан-
ня проектів унормований постановами Пре-

Таблиця 2
Кількість назв одиниць видавничої продукції НАН України 

та Відділення наук про Землю НАН України по роках (2005—2015 рр.)

Продукція 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Разом

Національна академія наук України

Наукові 
монографії 511 568 685 676 671 654 554 571 576 488 404 6358

Довідкова, 
навчальна 
та науково-
популярна 
література 389 391 376 397 367 379 439 476 398 354 350 4316

Брошури, 
рекомен да ції, 
методики 315 306 268 212 223 267 228 169 206 167 132 2493

Статті 23810 24146 23228 26151 25963 25886 25345 25352 27258 23417 21251 271807

Препринти 375 111 84 88 61 45 50 18 27 15 55 929

Р а з о м 25400 25522 24641 27524 27285 27231 26616 26586 28465 24441 22192 285903

Відділення наук про Землю НАН України

Наукові 
монографії 34

44
52 40 26 41 28 29 34 22 17 367

Довідкова, 
навчальна 
та науково-
популярна 
література 14 22 7 18 19 32 24 27 7 7 12 189

Брошури, 
рекомен да ції, 
методики 9 12 9 25 9 12 7 3 2 10 0 98

Статті 1647 1306 1265 1435 1348 1121 1352 1448 1351 913 892 14078

Препринти 9 2 8 4 3 2 4 0 0 0 0 32

Р а з о м 1713 1386 1341 1522 1405 1208 1415 1507 1394 925 921 14764
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зидії НАН України. До трьох з цих проектів 
(«Енциклопедія історії України», «Енцик ло пе-
дія сучасної України» та «Історія української 
куль тури») працівники установ ВНЗ НАН Ук-
раї ни були залучені нарівні з працівниками ін-
ших академічних установ, а також багатьох на-
вчальних закладів та наукових установ іншо-
го підпорядкування. Ними створено відповід-
ні стат ті до цих енциклопедичних видань про 
окремих визначних науковців; про наукові шко-
ли, їх становлення та розвиток; про навчальні 
заклади та наукові установи, їх трансформа-
цію та роль у розвитку наукової сфери життя 
суспільства. 

На жаль, у межах загальноакадемічного со-
ціально значущого проекту «Словники Укра ї-
ни» ще не підготовлено та не випущено жод-
ного словника геологічної термінології — ні 
тлумачного, ні для унормування перекладу з 
англійської та російської мов (або з українсь-
кої мови на інші). Водночас саме ВНЗ НАН 
України зробило надзвичайно важливий вне-
сок у створення видавничої продукції держав-
ної ваги — унікального комплексного видання 
«Національний атлас України». Це єдина гео-
графічна інформаційна база для різних напря-
мів наукової, господарської та соціально-еко-
но мічної діяльності населення, надійний засіб 
орієнтації споживача у фактичних даних для 
їхнього подальшого узагальнення, зіставлення 
та інтерпретації.

«Національний атлас України» випущено у 
2007 р. Це комплект видань з власне атласу 
(фор мат 27,5 × 42 см, обсяг — 440 стор.) додат-
кового тому з умовними позначеннями, леген-
дами та поясненнями до картографічного ма-
теріалу російською та англійською мовами й 
електронного відповідника цих книг на диску 
з можливістю доповнення та оновлення інфор-
мації. Відповідальність за розробку концепції 
Атласу, основних теоретичних положень його 
створення, опрацювання методологічних і ме-
тодичних основ та виконання усього масштаб-
ного проекту було покладено на Інститут гео-
графії НАН України. Атлас має шість тематич-

них блоків: 1) загальна характеристика; 2) іс-
то рія; 3) природні умови та природні ресурси; 
4) населення та людський розвиток; 5) еконо-
міка; 6) стан природного середовища. Над зви-
чайну значущість «Національного атласу Ук ра-
їни» відмічено на найвищому рівні — в 2009 р. 
авторський колектив отримав Державну пре-
мію України в галузі науки і техніки.

До проектів за напрямом «наукові видан-
ня» належать: «Наукова книга» (розпочатий 
в 2001 р.), «Наукові переклади» і «Наука для 
всіх» (діють від 2004 р.), «Наукова книга. Мо-
лоді вчені» і «Українська наукова книга іно-
земною мовою» (обидва розпочаті в 2010 р.), 
«Програма підтримки наукових журналів НАН 
України» (діє від 2009 р.).

Участь наукових установ ВНЗ НАН України 
у книжкових загальноакадемічних проектах за 
напрямом «наукові видання» проілюстровано 
в табл. 3. У цій таблиці не враховано Програму 
підтримки наукових журналів НАН України — 
про неї трохи нижче. 

Як бачимо, книг до проекту «Наукові пере-
клади» установи ВНЗ НАН України взагалі не 
пропонували. Проект передбачає випуск ва-
гомих наукових видань у перекладі україн-
ською мовою, причому переклад виконують 
фа хівці профільних установ НАН України. На-
прик лад, 2012 року побачила світ книга «До-
слід жен ня та використання космосу: сьогодні 
і завтра», яку 2006 року англійською мовою 
випустило видавництво Springer — одне з най-
більших видавництв наукової літератури. Один 
з розділів цієї книги присвячено методам та 
застосуванню результатів дистанційного зон-
дування Землі.

У науково-популярному проекті «Наука для 
всіх» ВНЗ НАН України представлено трьома 
виданнями: «От Урала до Карпат: автобиогра-
фическая повесть геолога» (автор — І.К. Ла тиш), 
«Геологія і ми» (автори — І.К. Латиш, І.А. Па-
далка), надані Інститутом геохімії, мінералогії 
та рудоутворення ім. М.П. Семе нен ка НАН 
України, та «Гірнича справа: дорога за вдовж-
ки в тисячоліття» (автори — В.П. На гор ний, 
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В.М. Глоба, Інститут геофізики ім. С.І. Суб бо-
тіна НАН України).

У проекті «Українська наукова книга інозем-
ною мовою» маємо чотири видання від уста-
нов геологічного профілю. Вони підготовлені 
до опублікування фахівцями Морського гід-
рофізичного інституту НАН України (три на-
йменування) та Наукового центру аерокосміч-
них досліджень Землі Інституту геологічних 
наук НАН України. 

У проекті «Наукова книга. Молоді вчені» опуб-
ліковано чотири одноосібні наукові моно гра фії 
молодих фахівців з установ ВНЗ НАН Ук раї ни: 
по одній рекомендовано до друку Ін с ти ту том 
географії НАН України та Інститутом геологіч-
них наук НАН України, дві — Інститу том гео-
логії і геохімії горючих копалин НАН України. 

У табл. 4 наведені кількісні показники участі 
установ ВНЗ НАН України у книжкових про-
ектах «Наукова книга» і «Наукова книга. Мо-
лоді вчені». Із 29-ти назв книг понад полови-
на — видання усього лише трьох установ: Ін-
ституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН Ук-
раїни, Інституту геохімії, мінералогії та ру до-
утворення ім. М.П. Семененка НАН України 
(по шість назв) та Інституту географії НАН Ук-
раїни (п’ять назв). Серед цих книг 10 одно осіб-
них монографій, решта — колективні праці.

Відповідно до умов загальноакадемічних про-
ектів у їхніх межах здійснюється підготовка та 

випуск невеликих тиражів (150—300 прим.) ви-
дань та безоплатне розповсюдження їх по біб-
ліотеках наукових установ, вищих навчальних 
закладів, державних універсальних та профіль-
них бібліотеках.

Інша продукція, яку виготовляють установи 
НАН України за власні кошти, може бути ви-
пущена на власних поліграфічних дільницях, 
у інших (сторонніх) видавництвах. Щороку 
зро стає відсоток закордонних видань. Кіль-
кість книжкових видань, випущених установа-
ми ВНЗ НАН України протягом 2005—2015 рр., 
наведено в табл. 5. Загальна кількість книж-
кових видань за досліджуваний період стано-
вить 543 назви. Цікаво, що приблизно стільки 
ж монографій продукує НАН України в ціло-
му про тягом одного року. Загальна кількість 
статей, опублікованих працівниками установ 
ВНЗ НАН України за 11 років (13708 назв), 
порівнянна з кількістю статей, що видають на-
уковці НАН України за півроку (табл. 6).

Протягом останнього десятиріччя спостері-
гаємо у змінах характеру видавничої продукції 
НАН України відбиття світових тенденцій. А 
саме: скорочується число одно осібних моно-
графій, відповідно збільшується кількість ко-
лективних монографій, у яких ок ремі розділи 
укладають великі творчі колективи, що дозво-
ляє у межах одного видання комп лексно роз-
глянути досліджувану проблему або всебічно 

Таблиця 3 
Участь Відділення наук про Землю НАН України 

у загальноакадемічних видавничих проектах за напрямом «наукові видання»

Проект 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Всього 

Відсоток 
від загальної 

кількості книг 
у проекті

Наукова книга 2 4 3 3 2 3 2 3 2 2 0 26 8,1

Наукова книга. Молоді 
вчені — — — — — 2 — — — 1 1 4 11,1

Українська нау ко ва 
книга іноземною мовою — — — — — 1 — 2 1 0 0 4 18,2

Наука для всіх — 1 — — — 1 — — — 1 0 3 21,4

Р а з о м 2 5 3 3 2 7 2 5 3 4 1 37 —
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проаналізувати роль наукового явища та його 
значення для розвитку різних га лузей народ-
ного господарства; кількість учасників автор-
ських колективів наукових праць (не тільки 
мо нографій, а й статей) таким чином постійно 
збільшується; постійно зменшуються тиражі 
традиційних (паперових) видань за одночас-
ного збільшення кількості електрон них видань; 
зменшується кількість неперіодичних збірни-
ків наукових праць — частина з них стають пе-
ріодичними (щоб їх враховували у переліках 
фахових видань та/або в наукометричних ба-
зах), а деякі у наукових установах до опра цьо-
вують таким чином, щоб довести до рівня ко-
лективної монографії.

Така широка кооперація за одночасного вико-
ристання досвіду закордонних публікацій та 

впровадження сучасних інформаційних техно-
логій загалом позитивно позначається на якос-
ті видань, але культура додрукарської під го тов-
ки видань і якість поліграфічного виконання за-
лишаються часто на досить низькому рівні.

Уся ця видавнича продукція (незалежно від 
місця опублікування, виду продукції та спо-
собу представлення) обліковується у річних 
звітах наукових установ, надходить до НВР 
НАН України у вигляді контрольних при-
мірників, каталогізується та опрацьовується 
співробітниками групи науково-методичного 
забезпечення видавничої діяльності НАН Ук-
раїни. Результати опрацювання представлені у 
вигляді електронного постійно наповнюваного 
анотованого каталогу книжкових видань та йо-
го щорічних друкованих версій. Елект рон ний 

Таблиця 4 
Участь установ Відділення наук про Землю НАН України

у проектах «Наукова книга» та «Наукова книга. Молоді вчені» (2005—2015 рр.)

Установа 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Разом

Інститут геологічних наук — — — — 1 1 — — 1 — 1 4

Науковий центр аерокосмічних дослід-
жень Землі Інституту геологічних наук — 1 — — — — — — — — — 1

Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна — 2 — 1 — — 1 1 — 1 — 6

Карпатське відділення Інституту гео-
фізики ім. С.І. Субботіна — — — 1 — — — — — — — 1

Інститут геогpафії 1 — — — 1 2 — 1 — — — 5

Інститут геохімії, мінералогії і рудо-
утво рення ім. М.П. Семененка 1 — 1 1 — 1 — — 1 1 — 6

Інститут геології і геохімії гоpючих 
копалин — — — — — 1 — 1 — 1 — 3

Інститут проблем природо користу ван-
ня та екології — 1 — — — — — — — — — 1

Моpський гідpофізичний інститут — 1 1

Відділення гідроакустики Морсь ко го 
гідрофізичного інституту — — 1 — — — — — — — — 1

Український державний науково-до-
слід ний і проектно-конструк тор сь кий 
інститут гірничої геології, геомеханіки 
і маркшейдерської справи — — — — — — 1 — — — — 1

Примітка. Не брали участі у вказаних загальноакадемічних проектах: Відділення морської геології та осадочного 
рудоутворення; Полтавська гравіметрична обсерваторія Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна; НТЦ панорамних 
акустичних систем; Експериментальне відділення Морського гідрофізичного інституту; Український науково-
дослідний гідрометеорологічний інститут. «—» — видань не випущено.
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каталог, розміщений на корпоративному веб-
ресурсі «Наукові публікації та видавнича ді-
яльність» (http://www.nas.gov.ua/publications/
Pages/default.aspx), станом на 19.04.2016 міс-
тить 12 466 карток. Література циклу наук про 
Землю згрупована у каталозі в рубриках «Гео-
графія», «Геологія», «Гірнича справа», кіль-
кість видань яких становить 197, 346 та 74 
відповідно, тобто сумарно 5 % від загальної 
кількості назв книжкових видань. Деякі ви-
дання, у підготовці яких беруть участь фахів-
ці з ус танов ВНЗ НАН України, потрапляють 
до рубрик «Екологія», «Економіка», «Енер ге-
ти ка», «Історія науки», «Радіобіологія», «Тех-
ніч ні науки».

Від 2005 до 2014 р. у двох основних рубри-
ках геологічного спрямування у друкованій 
версії щорічного анотованого каталогу вміще-
но 384 назви видань. Каталог за 2015 р. іще не 
випущений. Загальна кількість назв у рубриці 
«Геологія» становить 311, змінюючись у різні 
роки від 20 до 39. Рубрику «Гірнича справа» 
виокремлено у 2006 р., загальна кількість назв 
видань у ній за 2006—2014 рр. складає 73, змі-
нюючись від 5 до 16. Мінімальна кількість ви-
дань у цих двох рубриках припадає на 2009 р. 
(25 назв), максимальна — на 2006 р. (49 назв). 

У підготовці цих книжкових видань брали 
участь від 9 до 15 установ ВНЗ НАН України 
щороку, залучаючи до співпраці від 11 до 22 

Таблиця 5
Загальна кількість книжкових видань, 

випущених установами Відділення наук про Землю у 2005—2015 рр.

Установа 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Разом

Інститут геологічних наук 8 11 11 12 8 8 4 9 7 4 2 84

Науковий центр аерокосмічних до слід-
жень Землі Інституту геологічних наук 0 2 0 0 0 2 0 1 0 0 1 6

Відділення морської геології та оса-
дочного рудоутворення 8 6 4 4 4 3 4 2 2 2 1 40

Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна 1 3 7 6 7 4 8 11 8 10 5 7 76

Інститут геогpафії 9 18 7 7 10 16 13 9 6 5 1 101

Інститут геохімії, мінералогії і рудо-
утво рення ім. М.П. Семененка 5 5 3 1 0 3 4 6 3 4 1 35

Інститут геології і геохімії гоpючих 
копалин 1 1 1 0 0 4 2 1 5 5 2 22

Інститут проблем приро доко рис ту-
ван ня та екології 3 2 1 6 2 3 2 1 0 0 0 20

НТЦ панорамних акустичних систем 0 2 0 2 1 1 3 0 0 0 1 10

Моpський гідpофізичний інститут 2 6 7 22 11 9 13 6 12 4 — 1 91

Український державний науково-до-
слід ний і проектно-конструк тор сь кий 
інститут гірничої геології, геомеханіки 
і маркшейдерської справи 1 2 3 5 2 6 2 2 4 3 — 30

Український науково-дослідний гід-
рометеорологічний інститут 2 3 2 3 5 7 1 5 0 1 0 29

Р а з о м 46 66 60 58 45 74 52 56 41 29 17 544

Примітка. 1 — враховано видання Полтавської гравіметричної обсерваторії та Карпатського відділення Інституту гео-
фізики ім. С.І. Субботіна; 2 — враховано видання Експериментального відділення та Відділення гідроакустики Морського 
гідрофізичного інституту. Мережу співавторства у підрахунках не враховано — приналежність видання визначено за 
місцем роботи головного редактора або першого автора колективного видання. Прочерк — відомості не надано.
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нау кових установ іншого відомчого підпо-
рядкування, вищих навчальних закладів, ор-
ганів виконавчої влади, наукових громад-
ських організацій. Серед них Український 
державний геологорозвідувальний інститут 
та його підрозділи, Державна комісія по за-
пасах корисних копалин України, Українсь-
кий національний комітет Карпато-Бал кан-
ської асоціації та ін.

Варто відзначити, що серед іноземних уста-
нов-співавторів найчастіше виступають на-
вчальні і наукові заклади Болгарії, Німеччи-
ни, Польщі, Росії, Чехії. Різноманітною є та-
кож співпраця Видавничого дому (ВД) «Ака-
демперіодика» НАН України з установами 

іншого підпорядкування у випуску геологіч-
ної літератури, яка не вхо дить до каталогів 
книжкових і періодичних ви дань Національ-
ної академії наук України.

Із періодичних видань вкажемо «Запис ки 
Ук раїнського мінералогічного товариства»: 
ВД «Ака демперіодика» НАН України випус-
тив сім щорічних випусків цього видання 
(2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015 рр.), 
підготов лених Все українським мінералогіч-
ним товариством.

Також випущено книжкові видання геоло-
гічного спрямування, підготовлені Українсь-
ким науково-дослідним інститутом екологіч-
них проб лем, Київським національним універ-

Таблиця 6
Загальна кількість статей, 

випущених установами Відділення наук про Землю у 2005—2015 рр.

Установа 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Разом

Інститут геологічних наук 290 227 280 275 284 246 191 207 183 142 81 2406

Науковий центр аерокосмічних дослід-
жень Землі Інституту геологічних наук 28 0 34 25 25 37 43 38 65 78 81 454

Відділення морської геології та оса-
дочного рудоутворення 33 49 36 36 51 28 22 26 20 11 20 332

Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна 1 251 188 215 267 187 181 272 217 276 213 234 2501

Інститут геогpафії 187 213 199 151 155 151 162 145 170 127 124 1784

Інститут геохімії, мінералогії і рудо-
утворення ім. М.П. Семененка 133 81 83 97 98 91 93 112 104 95 124 1111

Інститут геології і геохімії горючих 
копалин 73 68 82 68 84 96 60 90 62 56 62 801

Інститут проблем природокорис ту-
ван ня та екології 53 25 39 34 37 36 46 89 50 43 64 516

НТЦ панорамних акустичних систем 0 7 7 16 9 3 7 6 17 8 10 90

Морський гідрофізичний інститут 2 242 218 221 270 262 292 316 399 232 — 3 2455

Український державний науково-до-
слідний і проектно-конструк тор ський 
інститут гірничої геології, геомеханіки 
і маркшейдерської справи 62 42 98 91 57 85 80 54 84 44 — 697

Український науково-дослідний гід-
рометеорологічний інститут 83 104 71 105 99 75 60 65 88 92 89 931

Р а з о м 1435 1222 1365 1435 1348 1321 1352 1448 1351 909 892 14078

Примітка. 1 — враховано видання Полтавської гравіметричної обсерваторії та Карпатського відділення Інституту гео-
фізики ім. С.І. Субботіна; 2 — враховано видання Експериментального відділення та Відділення гідроакустики Морського 
гідрофізичного інституту. Мережу співавторства у підрахунках не враховано — приналежність видання визначено за 
місцем роботи головного редактора або першого автора колективного видання. Прочерк — відомості не надано.
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ситетом ім. Тараса Шевченка, Національним 
технічним університетом України «Київський 
політехнічний інститут», Українським держав-
ним геологорозвідувальним інститутом. На ок-
рему згад ку за слуговують матеріали (тези до-
повідей, доповіді, програми, екскурсійні путів-
ники та додаткові нау ково-популярні видання) 
Між на родної нау ко во-практичної конферен-
ції «Ак туальные проб лемы геологии, прогно-
за, поисков и оценки месторождений твердых 
по лез ных ископаемых. Судакские геологичес-
кие чтения», видані на замовлення Кримського 
від ділення Українського державного геологороз-
ві дувального інституту 2008, 2010 та 2012 рр.

Наукова періодика ВНЗ НАН України у ка-
талозі «Періодичні видання Національної ака-
демії наук України. 2014» була представлена 
22-ма назвами видань [10]. На сьогодні п’ять з 
них втрачено. Серед 17 видань, які зараз функ-
ціонують в Україні, розрізняємо видання, до 
складу співзасновників яких входить НАН Ук-
раїни як юридична особа (журнали і збірники), 
та видання, засновані науковими установами са-
мостійно (журнали і збірники), тобто до струк-
тури ВНЗ НАН України на сьогодні належать 
сім журналів та два збірники НАН України, два 
журнали і шість збірників установ НАН Ук ра-
їни. Періодичність їх становить від одного ви-
пуску на рік (шість назв видань) до шести (од-
не видання — «Геофізичний журнал»), чотири 
видання виходять двічі на рік, ще шість — чо-
тири рази. Жодне з видань ВНЗ НАН України 
не перевидається англійською мовою в Украї-
ні чи за кордоном.

На сьогодні забезпеченість наукових періо-
дичних видань власними веб-ресурсами є не-
обхідною умовою існування журналу чи збір-
ника. Фактично до 2014 р. власного веб-ре сур-
су не мало жодне видання ВНЗ НАН Ук раїни, 
а журнали і збірники установ НАН України час-
то не мали навіть власної сторінки на ресурсах 
наукових установ. Ситуація почала змінюватись 
на краще лише у 2015 році.

Сьогодні сучасний професійний постійно 
онов люваний веб-ресурс мають «Український 

географічний журнал» і «Геофизический жур-
нал». Потребує незначного доопрацювання, 
що би задовольняти всім світовим вимогам до 
веб-ресурсу наукового періодичного видання, 
ресурс збірника «Наукові праці Українського 
нау ково-дослідного гідрометеорологічного ін-
ституту». Веб-ресурси зі змістами номерів ви-
дання мають «Геодинаміка», «Геоінформатика», 
«Записки Українського мінералогічного това-
риства», «Теоретичні та прикладні аспекти гео-
інформатики». 

Сторінку на ресурсі установи та фрагментар-
не представлення на ресурсі Національної біб-
ліотеки України ім. В.І. Вернадського та/або у 
Науковій бібліотеці періодики НАН України 
мають видання: «Геологічний журнал», «Гео ло-
гія і геохімія горючих копалин», «Геохімія та 
рудоутворення», «Гідроакустичний журнал», 
«Екологія і природокористування», «Збірник 
наукових праць Інституту геологічних наук 
НАН України», «Мінералогічний журнал», «По-
шукова та екологічна геохімія».

Практично не представлені в мережі Ін тер-
нет «Геология и полезные ископаемые Ми ро-
вого океана», «Тектоніка і стратиграфія».

Журнали НАН України можуть брати участь 
у спеціалізованому загальноакадемічному про-
екті — «Програма підтримки журналів НАН 
України». Сенс Програми полягає в тому, що в 
межах щорічно виділеного Академією фінан-
сування ВД «Академперіодика» НАН України 
здійснює підготовку (редагування, коректуван-
ня, виготовлення ілюстративного матеріалу, під-
готовку англомовних матеріалів, виготовлен-
ня оригінал-макетів) та тиражування наукових 
журналів. Ці тиражі підлягають безоплатному 
розповсюдженню по бібліотеках і наукових ус-
тановах, зокрема в межах Програми забезпе-
чується поповнення Фонду міжнародного кни-
гообміну, який функціонує при Національній 
бібліотеці України ім. В.І. Вернадського.

На сьогодні із семи журналів НАН України, 
що їх випускають установи ВНЗ НАН України, 
до Програми підтримки залучено три — «Гео-
логия и полезные ископаемые Мирового океа-
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на» (Відділення морської геології та осадочно-
го рудоутворення НАН України), «Міне ра ло-
гічний журнал» (Інститут геохімії, мінералогії 
та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН Ук-
раїни) та «Український географічний журнал» 
(Інститут географії НАН України).

Протягом 2014—2016 рр. у НАН України 
ак тивно впроваджується міжнародна система 
цифрових ідентифікаторів об’єкта DOI [12]. 
Система спрямована на спрощення користу-
вацького пошуку шляхом надання незмінних 
вбудованих посилань і дозволяє віднайти будь-
яку публікацію на будь-якому ресурсі незалеж-
но від мови первинного посилання за один крок, 
забезпечуючи постійний та надійний зв’язок 
між публікаціями видавців літератури науко-
вого та професійного змісту. Завдяки цифро-
вим ідентифікаторам статті (видання, фраг-
менти видань) є взаємопов’язаними, що до-
зволяє активно максимізувати і зберігати пе-
реходи (лінки) між ними, робить більш ефек-
тивним механізм перехресних посилань — так 
званий крос-лінкінг. Це врешті-решт призво-
дить до зростання кількості цитувань масиву 
загалом і кожної публікації зокрема.

Натомість Агентство CrossRef (саме воно за-
безпечує систему функціонування цифрових 
ідентифікаторів DOI) веде регулярно оновлю-
вану, інформаційну базу даних оригінальних 
опублікованих праць, їхніх метаданих і циф-
рових ідентифікаторів, які вказують на розта-
шування певних статей у мережі Інтернет, та 
вимагає наявності у видання веб-ресурсу, що 
відповідає усталеним вимогам. А саме: влас-
ний постійно робочий веб-ресурс наукового пе-
ріодичного видання (журналу) повинен мати 
англомовний інтерфейс і складатися з ієрар-
хічно розташованих сторінок (видання, року, 
випуску, статті) з певним набором інформації. 
Повний текст статті на її сторінці можна не 
наводити, надання у відкритий доступ повних 
текстів статей CrossRef не вимагає.

З періодичних видань ВНЗ НАН України до 
цієї системи долучився поки що лише «Ук ра-
їнський географічний журнал».

Минулого року у рамках наукових дослід-
жень ВД «Академперіодика» НАН України бу-
ло проаналізовано тематичну структуру й ав-
торську мережу журналів НАН України, при-
належних до ВНЗ НАН України (див., напр., 
[7]). Досліджуваний масив склали публікації 
2010—2013 рр. з журналів «Геологія і геохімія 
горючих копалин», «Геофізичний журнал», «Гео-
логия и полезные ископаемые Мирового океа-
на», «Геологічний журнал», «Мінералогічний 
журнал», «Морской гидрофизический журнал», 
«Український географічний журнал». За допо-
могою кількісного аналізу внутрішніх даних 
про видання (тобто тих, які можна одержати з 
публікації, не залучаючи додаткові дже рела ін-
формації) встановлено, що статті виключ но ук-
раїнських авторів у цих виданнях складають 
87,5 % від загальної кількості. Найменше таких 
статей у «Мінералогічному журналі» — 81 %, 
найбільше у «Геологічному журналі» — 97 %. 
Максимальна кількість статей іноземних ав-
торів і статей, де іноземні вчені є співавтора-
ми, вміщено у «Геофізичному журналі» (26 і 
12 % відповідно). Мінімальною є кількість пуб-
лікацій іноземних авторів у журналі «Геологія 
і геохімія горючих копалин» (5,3 %), а міні-
маль на кількість спільних публікацій вміщена 
у «Мор ському гідрофізичному журналі» (2,1 %). 
Зрозуміло, що низький рівень міжнародної спів-
праці негативно позначається на рейтингові пе-
ріодичного видання, знижуючи його «види-
мість» та кількість цитувань.

У наукових журналах ВНЗ НАН України без 
участі українських співавторів протягом дослід-
жуваного періоду публікували статті автори з 
Азербайджану, В’єтнаму, Індії, Нігерії, Ні дер-
ландів, США. Спільно з вітчизняними вчени-
ми найчастіше публікують статті науковці з 
Ро сії, Німеччини, Франції, Бєларусі, Польщі, 
Швейцарії.

Загальна кількість авторів проаналізованих 
публікацій — 1259, причому 11 % з них є ізо-
льованими авторами, а ще близько 14 % мають 
лише по одному співавтору. Найтісніший зв’я-
зок між співавторами — вісім спільних публі-
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кацій, а середня кількість співавторів — чотири. 
При цьому третина авторів пов’язані між собою 
«шістьма кроками» (зв’язками від автора до ав-
тора, що дозволяють сформуватися стій кій гру-
пі). Друга за кількістю взаємопов’язаних авто-
рів група значно менша — лише 6 %. При цьо-
му менше 5 % авторів публікували статті у двох 
чи більше виданнях із семи досліджених.

Розгляд мережі авторських зв’язків з ураху-
ванням публікацій в окремих журналах показує, 
що найбільша група авторів, вочевидь, це — по-
в’язані багаторазовими спільними публікація-
ми автори журналів «Геологія і геохімія горю-
чих копалин», «Геология и полезные иско па е-
мые Мирового океана», «Мінералогічний жур-
нал» та «Геологічний журнал». Набагато менше 
з ними пов’язані автори журналів «Геофізичний 
журнал» та «Український географічний жур-
нал». Абсолютно ізольованими від інших є ав-
тори «Морского гидрофизического журнала».

Аналогічно була побудована мережа статей 
зі спільними авторами з групуванням статей 
за місцем публікації (журналом). Ця мережа 
найбільш чітко виявила, що з точки зору спів-
авторства найщільніше пов’язаними є «Гео ло-
гічний журнал», «Геофізичний журнал» та «Гео-
логия и полезные ископаемые Мирового океа-
на». Дещо менш щільно з ними пов’язаний «Мі-
нералогічний журнал». Практично не пов’язані 
з цими чотирма журналами мережею співав-
торства «Український географічний журнал» та 
«Геологія і геохімія горючих копалин». І, на-
решті, статті «Морского геофизического жур-
нала», як і його автори, абсолютно не пов’язані 
з іншими виданнями чи колегами. Теоретично 
можна було б припустити, що така ізоляція є 
наслідком абсолютно відмінної тематики, од-
нак аналіз наявності зв’язків між публікаціями 
з урахуванням індексів УДК вказує, що «Мор-
ской геофизический журнал» не є ізольова-
ним тематично, частково повторюючи темати-
ку жур налу «Геология и полезные ископаемые 
Мирового океана». Ця ж мережа публікацій, 
поєднаних за наявністю спільного тематичного 
індексу УДК вказує, що «Український геогра-

фічний журнал» та «Геологія і геохімія горю-
чих копалин» тематично значно більше по-
в’язані з іншими журналами ВНЗ НАН Ук ра ї-
ни, ніж за співавторами чи спільними пуб лі-
каціями. Ситуація, коли автори публікують 
свої роботи у кількох виданнях з подібною те-
матикою, є абсолютно природною. Проте знач-
не перекривання з точки зору авторів або те-
матики статей може стати підставою для зву-
ження переліку видань або ж їхнього частко-
вого перепрофілювання.

Отже, на часі постали питання впроваджен-
ня технологій, розвиток англомовних ресурсів, 
можливо, укрупнення періодичних видань. Це 
б дозволило не розпорошувати ресурси: авто рів, 
портфель рецензентів, працівників редколегій 
та редакцій та сягнути нового рівня у представ-
ленні здобутків вітчизняної науки у світовому 
просторі, розширити співпрацю з установами 
геологічного профілю іншого підпорядкування. 
Доцільним було б створення у межах ВНЗ НАН 
України англомовного руб рикованого дайджес-
ту, статті якого на високому науковому рівні 
висвітлювали б досягнення у царині наук про 
Землю. Усе це дало б можливість підвищити ви-
димість напрямів і ре зультатів наукових дослід-
жень установ НАН України і склало б стабіль-
не підґрунтя для спів праці академічних інсти-
туцій з науковими та навчальними установами 
іншого відомчого під порядкування, залучаючи 
їх до видавничого процесу і, відповідно, до як-
найширшої наукової дискусії.
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GEOLOGICAL SCIENCES 
IN ACADEMIC PUBLICATIONS

Using materials of annual reports made by scientific insti-
tutions of the NAS of Ukraine, annual annotated book cata-
logues and catalogues of periodicals of the NAS of Ukraine 
scientific geological publications issued in 2005—2015 are 
analyzed. The contribution of publishing products issued by 
geology-oriented institutions to the general totality of the 
Academy’s publications is noted. The distribution of publish-
ing products of geology-oriented institutions within the crite-
riaof publication type and separately foreign publications is 
considered.The participation of geology-oriented institutions 
of the NAS of Ukraine in all-academic publishing projects 

within the framework of the state order of the NAS of Ukraine 
is presentedThe results of collaboration between Publishing 
House «Akademperiodyka» of the NAS of Ukraine and non-
NASU geology-oriented institutions are described. The mod-
ern state of academic scientific geology-oriented periodicals is 
analyzed and the main attention is drawn to the journals of 
the Earth Sciences Department of the NAS of Ukraine.

Keywords: scientific publications, scientific periodicals, 
National Academy of Sciences of Ukraine, Earth Sciences 
Department, geological sciences.
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ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ НАУКА 
В АКАДЕМИЧЕСКИХ ПУБЛИКАЦИЯХ

На материалах ежегодных отчетов научных организа-
ций, входящих в структуру Национальной академии наук 
Украины, ежегодных аннотированных каталогов книж-
ных изданий и каталогов периодических изданий НАН 
Украины проанализированы научные публикации по гео-
логии за период 2005—2015 гг. Указан вклад издательской 
продукции организаций геологического направления в 
общем массиве публикаций Академии. Рассмотрено рас-
пределение издательской продукции геологических орга-
низаций по типам изданий, отдельно рассмотрены зару-
бежные публикации. Охарактеризовано участие геологи-
ческих организаций НАН Украины в общеакадемических 
издательских проектах, выполняемых в рамках государс-
твенного заказа НАН Украины. Описаны результаты со-
трудничества ИД «Академпериодика» НАН Украины с 
организациями геологического профиля другой ведомс-
твенной принад лежности. Проанализировано современ-
ное состояние ака демической научной периодики в сфере 
геологии, основное внимание уделено журналам Отделе-
ния наук о Земле НАН Украины.

Ключевые слова: научные публикации, научные пе-
риодические издания, Национальная академия наук Ук-
раины, Отделение наук о Земле, геологические науки.
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