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Починаючи з 90-х років ХХ століт-

тя головною тенденцією еволюції сві-

тової науки є трансформація науково-

го простору за механізмом інтеграції. 

Відбуваються динамічні інтеграційні 

зміни усіх його форм і складових, у 

тому числі інституціональних й інф-

раструктурних елементів, зокрема ін-

формаційно-комунікативних систем і 

систем управління наукою [1, 2].

Найбільш вираженими є процеси 

інтеграції наукових інституцій і по-

тенціалу на міждержавному рівні. По-

тужний імпульс розвитку цих процесів 

на європейському континенті надало 

прийняття у 2000 році стратегії Євро-

пейського Союзу зі створення євро-

пейського дослідницького простору 

(European Research Area) — ЄДП [3]. 

Сучасні інтеграційні процеси в 

академічному середовищі Європи роз-

почалися близько 15 років тому. Пер-

шим кроком стало утворення у 1993 

році Міжнародної асоціації академій 

наук (МААН), до складу якої увійшли 

національні академії 12 держав СНД і 

Академія наук і технологій Соціаліс-

тичної Республіки В’єтнам [4, 5], а 

також ряд національних і міжнарод-

них наукових центрів (як асоційовані 

члени). Національна академія наук 

України була ініціатором заснуван-

ня МААН. Роком пізніше утворила-

ся Федерація європейських наукових 

академій — All European Academies 

(ALLEA, чи українською — ВЄА), яка 

об’єднала 56 академій 40 держав [6, 7]. 

До складу ВЄА входять п’ять націо-

нальних наукових академій, що беруть 

участь в роботі МААН, — України, 

Росії, Білорусі, Молдови, Грузії.

Стратегія розвитку НАН України 

передбачає активні дії, спрямовані на 

подальшу її інтеграцію в європейський 

науковий простір, посилення впливу і 

збільшення внеску академії у розвиток 

європейської і світової науки [8].

Інтеграція державних наукових 

систем в міждержавний (регіональний, 

глобальний) науковий простір відбу-

вається як за традиційними каналами 

комунікації, так і шляхом розповсюд-

ження інформації в світовій мережі 

веб-простору Інтернету [9, 10]. 

У даній роботі місце і тенденції ін-

теграції НАН України в академічний 

і загальний науковий простір Євро-

пи аналізуються на основі вебомет-

ричного підходу. Дослідження такого 

роду останнім часом привертають все 

більшу увагу вітчизняних і зарубіжних 

наукознавців, оскільки надають мож-

ливості залучати до аналізу інформа-

ційні ресурси, накопичені в електрон-
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них базах даних та індексах пошуко-

вих машин, доступних в Інтернеті, та 

використовувати для цього сучасний 

пошуковий апарат веб-систем. Вже 

опубліковано значну кількість праць, 

предметом котрих були дослідження 

з використанням веб-технології Ін-

тернету науково-технічних ресурсів та 

інформаційного потенціалу науки і на-

укових комунікацій, інших наукознав-

чих проблем, а також власне методоло-

гічні проблеми проведення таких до-

сліджень (наприклад роботи [11—20]). 

Масив інформації про академії наук, 

зосереджений в індексах веб-пошукових 

систем, налічує десятки мільйонів доку-

ментів (веб-сторінок) і швидко зростає. 

В індексі найбільшої у світі універсаль-

ної інформаційно-пошукової системи 

(ПС) Google [21] налічується понад 100 

млн. сайтів, що видаються на запит за 

пошуковим ключем (ПК)1 „academy of 

sciences”, близько 1,4 млн. — російсь-

кою і 300 тис. документів — українською 

мовами (за відповідними ПК). Частка 

НАН України у цьому інформаційному 

масиві становить: 0,3% в англомовному, 

8,6% в російськомовному і 48% в украї-

номовному сегментах Інтернету. Обсяг 

інформації про НАН України перевищує 

такий для багатьох відомих національ-

них академій (табл. 1).2 Ранговий роз-

поділ академій за кількістю публікацій 

підтверджується результатами аналогіч-

1 Термін „пошуковий ключ” використовується в 
тексті як визначення комбінації вибраних клю-
чових слів і машинних операторів. У літературі 
зустрічаються терміни „пошукова формула” і 
„пошуковий припис”, однак вони звичайно тлу-
мачаться більш розширено, ніж суто семантичні 
умови пошуку, напр., регламентують пошук за 
датою, доменами, державами, видами докумен-
тів тощо.
2 Слід, однак, зауважити, що в багатьох країнах 
Європи, а також (і особливо) в США академії 
відіграють роль не стільки провідних наукових 
інституціональних систем, скільки товариств і 
фундацій, поступаючись в функціональному й 
інституціонально-інфраструктурному лідерстві 
університетській сфері наукової діяльності.

ного пошуку в індексах ПС AlltheWeb 

[22] і Scirus [23]3. Важливо підкреслити, 

що наведені дані знаходяться в добрій 

узгодженості з рейтинговими оцінками 

за наукометричними індикаторами для 

держав ЄС і СНД, опублікованими у до-

повіді Всесвітнього банку про стан сві-

тової науки у 2005 році [24].

Аналіз динаміки кількості поси-

лань на НАН України виявляє розбіж-

ність у темпах накопичення інформації 

та їх залежність від мови джерела (рис. 

1). Як видно з наведених кумулятив-

них даних (за індексом ПС AlltheWeb), 

як для НАН України, так і для всіх ака-

демій наук в цілому зростання обсягів 

інформаційних масивів відбувається 

за експоненціальним законом. Нако-

пичення сайтів щодо НАН України 

англійською мовою розпочиналось з 

документів 1995 року, а найбільша їх 

кількість припадає на останні два роки. 

Україномовні сайти проіндексовано з 

1997 року, кількість їх спочатку зростає 

більшими темпами, ніж англомовних, 

однак з 2003 року темпи формування 

масиву фактично стабілізуються. Змі-

на числа російськомовних сайтів за ха-

рактером слідує темпам зростання чис-

ла документів про всі академії наук.

Необхідно підкреслити, що аналіз 

динаміки кумулятивних даних за індек-

сами веб-ПС завжди маскується тем-

пами індексації документів у даній ПС, 

причому вони специфічні для кожної із 

ПС або електронної бази даних. Для ко-

ректного відображення тенденцій роз-

витку інформаційних масивів необхід-
3 З 2004 року Центром наукової інформації 
(CINDOC) Іспанії здійснюється моніторинг 
веб-сайтів наукових і університетських центрів 
світу „Word Universities Ranking on the Web” [14], 
однак рейтингові оцінки ведуться за складними 
індикаторами, які враховують передусім „техно-
логічний” рейтинг сайтів. Академії наук пред-
ставлені неповною мірою, причому віднесені як 
до категорії наукових установ, так і до категорії 
університетів (наприклад веб-сайт Президії НАН 
України розміщений у каталозі університетів).
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Таблиця 1

Ранговий розподіл академій наук, що входять до складу МААН і ВЄА,

за кількістю посилань у веб-пошуковій системі Google*

Академія** Держава
Міжнарод-
на академія

N
eng

N
nat

R

1 2 3 4 5 6

Russian Academy of Sciences (Российская 
академия наук)

Росія

МААН, 
ВЄА, 
МСА, 
МНР

1040000 913000 1

Chinese Academy of Sciences (ZhüÞgguü 
Kexuеyuаn)

Китай ААНА 1030000 117 2

Polish Academy of Sciences (Polska Aka-
demia Nauk)

Польща
ВЄА, 
МСА, 
МНР

917000 391000 3

The Royal Society***
Вели-
кобри-
танія

ВЄА, МНР 868000 — 4

Hungarian Academy of Sciences (Magyar 
Tudomаnyos Akadеmia)

Угорщина
ВЄА, 
МСА, 
МНР

813000 611000 5

The British Academy (The British Academy 
of Sciences)

Вели-
кобри-
танія

ВЄА, МСА 730000 — 6

Berlin-Brandenburg Academy of Sciences 
and Humanities (Berlin-Brandenburgische 
Akademie der Wissenschaften)

Німеч-
чина

ВЄА, МСА 17800 714000 7

American Academy of Arts and Sciences США МСА 618000 — 8

Slovak Academy of Sciences (Slovenska 
Akadеmia Vied)

Словач-
чина

ВЄА, 
МСА, 
МНР

552000 604000 9

Academy of Sciences of the Czech Repub-
lic (Academie vеd Ceskе Republiky)

Чехія
ВЄА, 
МСА, 
МНР

534000 208 10

Bulgarian Academy of Sciences (Българс-
ка академия на науките)

Болгарія 
ВЄА, 
МСА, 
МНР

466000 51800 11

French Academy of Sciences (Institut de 
France)

Франція ВЄА, МНР 100000 435000 12

Academy of the Lincei (Accademia Nazio-
nale dei Lincei)

Італія ВЄА, МСА 200 399000 13

National Academy of Sciences of Ukraine
(Національна академія наук України)

Україна
МААН, 

ВЄА, МСА, 
МНР

352000 173000 14

Austrian Academy of Sciences 
(Оsterreichische Akademie der Wissen-
schaften)

Австрія
ВЄА, 
МСА, 
МНР

341000 243000 15

Australian Academy of Science Австралія МНР 298000 — 16

Brazilian Academy of Sciences (Academia 
Brasileina de Ciеncias)

Бразилія МНР 31000 294000 17
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Royal Swedish Academy of Sciences 
(Kungliga Vetenskapsakademien)

Швеція ВЄА, МНР 247000 47700 18

US National Academy of Sciences США МНР 243000 — 19

Indian Academy of Sciences (Sahitya Aka-
demi)

Індія МНР 241000 95200 20

Royal Society of Edinburgh
Велико-
британія

ВЄА 239000 — 21

Royal Society of Canada (La sociеtе royale 
du Canada)

Канада МСА 226000 79900 22

Romanian Academy (Academia Romаna) Румунія
ВЄА, 
МСА, 
МНР

213000 95200 23

Croatian Academy of Sciences and Arts 
(Hrvatska Akademija Znanosti i Umjetnosti)

Хорватія
ВЄА, 
МСА, 
МНР

37000 212000 24

Heidelberg Academy of Sciences and Hu-
manities (Heidelberger Akademie der Wis-
senschaften)

Німеччи-
на

ВЄА, МСА 50400 166000 25

Academy of Ethics and Political Science 
(Acadеmie des Sciences Morales et Politiques)

Франція ВЄА, МСА 46 164000 26

Estonian Academy of Sciences (Eesti 
Teaduste Akadeemia)

Естонія
ВЄА, 
МСА, 
МНР

84200 145000 27

Academy of Sciences of Belarus (Нацыяналь-
ная акадэмія навук Беларусі)

Білорусь
МААН, 

ВЄА, 
МНР

с
 

143000 13800 28

Royal Netherlands Academy of Arts and 
Sciences (Koninklijke Nederlandse Akad-
emie van Wetenschappen)

Нідер-
ланди

ВЄА, 
МСА, 
МНР

134000 137000 29

Academy of Inscriptions and Belles Lettres 
(Acadеmie des Inscriptions et Belles-Lettres)

Франція ВЄА, МСА 345 131000 30

Swiss Academy of Sciences (Acadеmie suisse 
des Sciences)

Швей-
царія

МНР 34900 108000 31

Academy of Athens (Academia Athenon) Греція
ВЄА, 
МСА, 
МНР

102000 21 32

Georgian Academy of Sciences 
(საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია)

Грузія

МААН, 
ВЄА, 
МСА, 
МНР

а
, 

ААНА

86300 259 33

Turkish Academy of Sciences (Turkiye Bil-
imler Akademisi)

Туреччина
ВЄА, 
МСА, 
ААНА

12300 84600 34

Israel Academy of Sciences and Humanities Ізраїль

ВЄА, 
МСА, 
МНР, 
ААНА

77400  — 35

Japan Academy of Sciences (Nippon 
Gakushiin)

Японія МСА 76300 80 36
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Latvian Academy of Sciences (Latvijas 
Zinаtnu akadсmija)

Латвія
ВЄА, 
МСА, 
МНР

68400 16700 37

German Academy of Sciences (Deutsche 
Akademie der Wissenschaften) 

Німеч-
чина 

МСА 37200 67900 38

Lithuanian Academy of Sciences (Lietuvos 
mokslu akademija)

Литва ВЄА, МНР 65000 23000 39

Royal Academy of Sciences, Letters and Arts 
of Belgium (Acadеmie Royale des Sciences 
des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique)

Бельгія
ВЄА, 
МСА, 
МНР

14 62300 40

Royal Academy of Sciences of Spain (Insti-
tuto de Espana; Reales Academias)

Іспанія ВЄА 46 58800 41

German Academy of Sciences „Leopoldi-
na” (Deutsche Akademie der Naturforscher 
„Leopoldina“)

Німеч-
чина

ВЄА 260 58600 42

Academy of Sciences of Lisbon (Academia 
das Ciеncias de Lisboa)

Порту-
галія 

МСА, 
МНР

302 57700 43

Pontifical Academy of Sciences (Pontificia 
Academia Scientiarum)

Ватикан ВЄА, МНР 56000 851 44

Royal Spanish Academy of Moral and Po-
litical Sciences (Real Academia de Ciencias 
Morales y Politicas)

Іспанія ВЄА 15 53000 45

Chilean Academy of Sciences (Academia 
Chilena de Ciеncias)

Чилі МНР 457 48500 46

Polish Academy of Arts and Sciences Kra-
kow (Polska Akademia Umiejetnosci)

Польща ВЄА, МСА 909 43300 47

Norwegian Academy of Science and Letters 
(Det Norske Videnskeps-Akademi)

Норвегія
ВЄА, 
МСА, 
МНР

41500 5 48

Union of German Academies of Sciences 
(Union der deutschen Akademien der Wis-
senschaften)

Німеч-
чина

ВЄА, МСА 274 39700 49

Serbian Academy of Sciences and Arts 
(Srpska Akademija Nauka і Umetnosti)

Сербія
ВЄА, 
МСА, 
МНР

38400 24900 50

Vietnamese Academy of Science and Technol-
ogy (Vien Khoa hoc vа Cоng nghe Viet Nam)

В’єтнам
МААН, 
ААНА

12800 30800 51

Academy of Sciences of Armenia Вірменія
МААН, 
МНР, 
ААНА

30700 — 52

Slovenian Academy of Sciences and Arts 
(Slovenska Akademija Znanosti in Umetnosti)

Словенія ВЄА, МСА 22600 30200 53

Academy of Sciences of Moldova 
(Academia de Stiinte a Moldovei)

Молдова

МААН, 
ВЄА, 
МСА, 
МНР

с

27500 12100 54

Royal Danish Academy of Sciences and 
Letters (Det Kongelige Danske Videnskab-
ernes Selskab)

Данія
ВЄА, 
МСА, 
МНР

19800 25700 55

Azerbaijan national academy of sciences 
(Azarbaycan Milli Elmlar Akademiyasy)

Азербай-
джан 

МААН, 
МНР

с
, 

ААНА
25400 644 56
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Finnish Academies of Science and Letters 
(Suomen Tiedeakatemiain Valtuuskunta; 
Academia Scientiarum Fennica)

Фінляндія ВЄА, МНР 156
253; 

22900
57

Uzbek Academy of Sciences
Узбекис-
тан

МААН, 
МНР, 
ААНА

20900 — 58

Royal Swedish Academy of Engineering 
Sciences (Kungliga Ingenjürsvetenskap-
sakademien)

Швеція ВЄА 20300 15600 59

North Rhine-Westphalian Academy of Sci-
ences and Humanities (Nordrhein-Westfa-
lische Akademie der Wissenschaften)

Німеч-
чина

ВЄА 13 19400 60

Saxonian Academy of Sciences (Sachsische 
Akademie der Wissenschaften zu Leipzig)

Німеч-
чина

ВЄА, МСА 199 19000 61

Macedonian Academy of Sciences and Arts 
(Македонската Академија на Науките и 
Уметностите)

Маке-
донія

ВЄА, 
МСА, 
МНР

15800 505 62

Royal Flemish Academy of Belgium for Science 
and the Arts (Koninklijke Vlaamse Academie 
van Belgie voor Wetenschappen en Kunsten)

Бельгія
ВЄА, 
МСА, 
МНР

299 14900 63

Royal Swedish Academy of Letters, History 
and Antiquities (Kungliga Vitterhets, His-
torie och Antikvitets Akademien)

Швеція ВЄА 135 13500 64

Academy of Sciences of Kazakhstan
Казахс-
тан

МААН, 
ААНА

13200 — 65

European Academy of Arts, Sciences and 
Humanities (Acadеmie Europеenne des 
Sciences, des Arts et des Lettres)

Франція ВЄА 11200 618 66

Royal Swedish Academy of Agriculture and 
Forestry (Kungliga Lantbruksakademien)

Швеція ВЄА 9580 199 67

Academy of Science and Arts of Bosnia and 
Herzegovina (Akademija Nauka i Umjet-
nosti Bosne i Hercegovine)

Боснія і 
Герцего-
вина

ВЄА 37 9086 68

Kyrgyz Academy of Sciences
Киргиз-
стан

МААН, 
ААНА

1760 — 69

Academy of Sciences of Albania (Akademia 
E Shkencave E Shqiperise)

Албанія ВЄА, МСА 1010 150 70

Icelandic Society of Sciences (Visindafеlag 
Islendinga)

Ісландія ВЄА 19 883 71

Royal Irish Academy of Sciences (Acad-
amh Rioga na hеireann) 

Ірландія
ВЄА, 
МСА, 
МНР

37 660 72

Montenegrin Academy of Sciences and 
Arts (Tsrnogorska Akademija Nauka і 
Umjetnosti)

Чорно-
горія

ВЄА, МНР 235 10 73

Academy of Sciences of Turkmenistan
Туркме-
нистан

МААН 187 — 74

Kosova Academy of Sciences and Arts (Aka-
demia e Shkencave dhe e Arteve e Kosoves)

Сербія ВЄА 19 49 75

Academy of Sciences of the Respublic of 
Tadjikistan (Академияи илмxои чумxу-
рии Точикстон)

Таджи-
кистан

МААН, 
МНР

с
, 

ААНА
34 1 76

* Пошукові дані: ПС: Google. Дата вимірювань: 22.12.2006.
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Умовні позначення:

N — кількість веб-сторінок у відгуку на запит за відповідним пошуковим клю-

чем (назвою академії) англійською (N
eng

) та національною або іншою де-

ржавною (N
nat

) мовами;

R — ранг академії серед всіх академій МААН та ВЄА (а також академій деяких 

інших країн світу) за максимальними величинами кількості веб-сторінок 

N
eng

 або N
nat

;

ААНА — Асоціація академій наук Азії (The Association of Academies of Sciences in Asia 

— AASA);

МНР — Міжнародна наукова рада (The International Council of Scientific Unions — 

ICSU); МНР
с
 — члени-спостерігачі; МНР

а
 — асоційовані члени;

МСА — Міжнародний союз академій (The International Union of Academies — IUA); 

МСА
с
 — члени-спостерігачі.

** До таблиці включені всі академії наук, що входять до складу ВЄА і МААН, а також (для порів-
няння) ряд провідних академій інших держав світу. Назви академій в таблиці наведено у скороченому 
запису — у форматі пошукового ключа. Джерела назв академій: http://www.allea.org; http://www.uai-
iua.org/english/delegates/delegates_index_en.asp; http://www.icsu.org/4_icsumembers/NatMem_1.php; 
http://www.interacademies.net/. 

*** За пошуковим ключем: „the royal society” [AND] „united kingdom”.

Рис. 1. Динаміка формування ретрофонду веб-публікацій, що мають відношення до НАН 

України (N), та їх загальної кількості для академій наук світу (N
r-eng

) у ПС AlltheWeb. Пошу-

кові ключі: „national academy of sciences of ukraine” (N
eng

); „национальная академия 

наук украины” (N
rus

); „національна академія наук україни” (N
ukr

); „academy of sci-

ences” (N
r-eng

). Кумулятивні дані

ним є використання „реперних” клю-

чових слів чи пошукових ключів, тобто 

таких, які досить адекватно відбивають 

динаміку зміни обсягу індексу ПС в ці-

лому4. Характеристичним параметром 

(веб-індикатором) є відношення (част-

ка, питома вага) d = N / N
r
 кількості до-

4 Більшість веб-ПС не надає такої інформації.
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кументів у відгуку на запит за заданим 

ключовим словом чи пошуковим клю-

чем (N) до кількості документів, що ви-

даються ПС на пошук за репером (N
r
). 

На рис. 2 наведено результати тако-

го аналізу динаміки питомої ваги веб-

сторінок, на яких йдеться про НАН Ук-

раїни, у загальній кількості веб-сторі-

нок академій наук світу, використаної 

як репер, у веб-ПС AlltheWeb. Як можна 

бачити, часові ряди для величин d ма-

ють складний характер. Очевидними є 

також відмінності інформаційних ма-

сивів для різних мов. В англомовному 

величина d до 2004 року зростала надто 

повільно, а в останні два роки збільши-

лася у кілька разів. Питома вага сайтів 

про НАН України в російськомовному 

масиві в останні роки стабілізувалася, 

а в україномовному має екстремальний 

характер. 

Аналогічні дані отримано з вико-

ристанням ПС Scirus, яка індексує суто 

наукову інформацію (рис. 3): величини d 

для наукових публікацій (N
j
) в останні 3—

4 роки майже не змінюються, а для числа 

веб-сторінок (N
w
) навіть зменшуються.

При цьому слід підкреслити, що 

в абсолютному вимірі відбувається 

стрімке зростання частки електрон-

них публікацій (N
w
) в інформаційному 

масиві (табл. 2). Особливо швидкими 

темпами збільшується обсяг інфор-

маційного потоку веб-ресурсів через 

такий нетрадиційний канал, як пер-

сональні веб-сторінки вчених: за ос-

танні три роки кількість їх зросла у 20 

раз. Незважаючи на це, основними 

Рис. 2. Динаміка питомої ваги веб-
сторінок щодо НАН України (N) у їх за-
гальній кількості для академій наук світу 
(N

r
) у веб-ПС AlltheWeb на запит англійсь-

кою (eng), російською (rus) й українською 
(ukr) мовами

Рис. 3. Динаміка питомої ваги веб-сторінок 
щодо НАН України (N) у їх загальній кількості 
для академій наук світу (N

r
) у веб-ПС Scirus: 

N
t
 — загальна кількість документів у відгуку; 

N
j
 — кількість статей в друкованих наукових 

виданнях; N
w
 — кількість веб-сторінок
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достовірними каналами наукової ко-

мунікації залишаються статті та рефе-

рати в друкованих періодичних видан-

нях (N
j
). Частка найбільш релевантних 

веб-ресурсів поки що незначна (N
pw

).

Аналіз структури друкованих пуб-

лікацій за галузями наук показує, що 

в індексі ПС Scirus найбільше (72% за-

гальної кількості публікацій) і майже 

однаковою мірою представлені наукові 

праці вчених НАН України з матеріа-

лознавства, фізики, хімії і хімічної тех-

нології, молекулярної біології і біохімії. 

Неадекватно презентуються в даній ПС 

публікації науковців академії в галузях 

біологічних і медичних наук (близько 

18% всіх публікацій) і особливо праці 

з математики, інформатики, механіки, 

енергетики і наук про Землю. Зовсім 

незначною є частка наукових праць із 

суспільних і гуманітарних наук.

У цілому аналогічний структурний 

розподіл публікацій вчених НАН Ук-

раїни спостерігається за даними, отри-

маними з використанням електронної 

політематичної реферативної бази даних 

наукової літератури Scopus [25]. Схожий 

ранговий розподіл за науковими дис-

циплінами характерний для потоків пуб-

лікацій вчених Російської академії наук 

і Національної академії наук Білорусі: 

переважають праці з фізики, хімії і хіміч-

ної технології, технічних наук (табл. 3). 

На відміну від цього, для провідних за-

Вид публікації
Кількість публікацій, од.

N
t

N
j

N
pw

N
w

Статті в періодичних виданнях 2640 2304 13 323
Реферати 1191 1191 0 0
Книжкові видання 0 0 0 0
Патенти 20 0 20 0
Препринти 7 0 7 0

Автореферати дисертацій 14 0 14 0

Матеріали конференцій 385 0 0 385

Персональні веб-сторінки вчених 192 0 0 192
Домашні веб-сторінки установ і фірм 0 0 0 0
Інші веб-сторінки 8826 0 1 8825
Всього публікацій 13275 3495 55 9725

Таблиця 2

 Структура розподілу індексованих у ПС Scirus наукових публікацій вчених

НАН України за видами документів

Умовні позначення:

N
t

— загальна кількість публікацій (друкованих і електронних);

N
j

— кількість друкованих публікацій (статті, реферати, книги);

N
pw

— кількість основних електронних публікацій (спеціалізовані веб-ресурси, у тому 

числі патенти, препринти, автореферати дисертацій, тези і матеріали конфе-

ренцій);
N

w
— кількість інших електронних публікацій (будь-які інші доступні веб-ресурси за-

гального характеру, в тому числі домашні веб-сторінки установ, фірм і окремих 

вчених)

Примітки:

ПС: Scirus.

Пошуковий ключ: {„national academy of sciences of ukraine” [OR] „nas of ukraine”}. 

Період: 1920—2006.
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Таблиця 3 

Розподіл потоку публікацій вчених НАН України та національних академій наук Росії, 
Польщі, Республіки Білорусь, Великобританії, Франції і США за галузями наук

(частка від загальної кількості публікацій для кожної з академій наук, % )

Галузь науки НАНУ РАН НАНБ ПАН БАН ФАН ААМН
Світовий 

потік
Фізика і астрономія 30,2 24,2 30,0 18,6 0,7 1,4 2,6 6,3
Хімія і хімічна техно-
логія

21,4 23,0 28,0 18,8 2,3 3,1 8,1 9,1

Технічні науки та 
енергетика

18,0 10,4 16,9 8,1 0,7 1,1 3,3 3,7

Матеріалознавство 17,1 11,5 12,7 9,7 0,3 0,4 1,6 3,2
Біохімія, генетика і 
молекулярна біологія

14,8 20,2 20,4 17,4 30,0 36,2 21,7 41,5

Науки про Землю 7,3 11,6 3,6 10,4 1,1 2,3 4,0 3,0
Математика, інформа-
тика, кібернетика

4,8 4,7 8,2 6,1 0,4 1,0 3,0 2,7

Медичні науки і охо-
рона здоров’я

4,8 5,7 7,6 15,6 61,2 46,1 36,8 28,2

Науки про навколиш-
нє середовище

4,2 3,9 3,8 7,2 2,4 3,6 5,2 3,4

Сільськогосподарські 
й біологічні науки

3,9 6,1 4,8 11,7 5,7 10,3 11,5 8,5

Неврологія 2,5 2,1 0,5 5,8 9,5 7,5 4,8 8,0
Імунологія і мікробіо-
логія

2,2 3,7 5,0 4,6 6,7 10,7 4,8 10,1

Фармакологія, токси-
кологія і фармацевтика

1,7 2,5 3,2 8,6 11,7 6,6 6,1 6,1

Суспільні і гуманітарні 
науки

1,1 1,3 1,7 2,2 4,5 32,8 16,0 3,2

Психологія 0,1 0,9 0,3 0,9 4,7 3,5 6,1 2,1
Інші галузі наук 0,5 0,7 1,2 2,1 1,7 3,1 2,6 5,6

Загальний потік пуб-
лікацій, од.

26579 185433 7680 43575 399697 68602 26089 2099440

Примітки:
ПС: Scopus  (http://www.scopus.com/scopus/home.url). Пошукова формула (приклад): 

academy AND sciences AND ukraine AND PUBYEAR BEF 2007; для світового потоку пуб-
лікацій: academy AND sciences AND PUBYEAR BEF 2007. Період: до 2007 року.

Сума відсотків для окремої академії перевищує 100% через наявність полідисциплі-
нарних публікацій.

Напівжирним шрифтом виділені перші п’ять пріоритетних (за кількістю публікацій) 
галузей наук для кожної з академій наук.

Умовні позначення: НАНУ – НАН України; РАН – Російська АН; БАН – НАН Біло-
русі; ПАН – Польська АН; БАН – Британська АН; ФАН – Французька АН; ААМН – 
Американська академія мистецтв і наук.

хідноєвропейських академій і світового 

потоку публікацій в цілому характерною 

рисою є концентрація досліджень в га-

лузях наук про життя5 і медичних наук.
5 До групи „науки про життя” за зарубіжною 
класифікацією звичайно відносяться: біологія, 

Зазначена вище (див. рис. 2 і 3) тен-

денція уповільнення потоку публікацій 

вчених НАН України, справедлива для 
ботаніка, біохімія, мікробіологія, молекуляр-
на біологія і генетика, нейронауки, імунологія, 
клінічна медицина, фармакологія, токсикологія, 
психіатрія, психологія і ветеринарія.
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більшості галузей наук (рис. 4). Виняток 

становлять матеріалознавство, фізика 

та енергетика, для яких спостерігається 

зростання числа публікацій, занесених 

до індексів ПС, що досліджувалися.

У цілому наведені дані дають підстави 

для висновку, що в інформаційному про-

сторі Інтернету досягнуто динамічного 

насичення документної частки (питомої 

ваги) обсягу кластеру НАН України, при-

чому для всіх трьох досліджених мовних 

груп документів. Іншими словами, збері-

гається рівновага між загальною, усеред-

неною відносною швидкістю поповнення 

всього інформаційного масиву, індексо-

ваного в даних ПС6, і відносною швидкіс-

тю індексації інформаційних „квантів”, в 

яких йдеться про НАН України.

Важливо зазначити, що встановлені 

з використанням ПС AlltheWeb та Scirus 
6 Інтерполяція до масштабу всього Інтернету достат-
ньо правомірна, оскільки за величиною індексів 
пошукові системи Google і AlltheWeb є одними з 
найбільших у світі універсальних веб-ПС, а Scirus і 
Scopus — серед спеціалізованих з наукової інформа-
ції політематичних ПС і електронних баз даних. 

Рис. 4. Динаміка розподілу потоку індексованих у ПС Scirus наукових публікацій вче-

них НАН України за галузями наук: ПС: Scirus. Пошуковий ключ: {„national academy 

of sciences of ukraine” [OR] „nas of ukraine”}. Враховані лише друковані видання (N
j
) і 

найбільш релевантні веб-сторінки (N
pw

). Період: до 01.01.2007 р.
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тенденції адекватні тенденціям, визначе-

ним за звітними статистичними даними 

НАН України [26]. Так, до 1991 року за 

кордоном у перекладі виходило 25 із 49 

періодичних видань НАН України. Збіль-

шення числа друкованих видань, що є 

сталою тенденцією після 1991 року, не 

призвело до відповідного зростання числа 

видань, що перекладаються за кордоном, 

а з 2001 року кількість останніх почала 

зменшуватися. До 2006 року кількість ви-

дань, що видаються у перекладі за межами 

України, зменшилася до 17 назв і станови-

ла у 2005 році лише 21% загального числа 

періодичних видань НАН України.

Аналогічні тенденції за останні 

чотири роки спостерігаються щодо 

кількості монографій вчених НАН 

України, перевиданих за кордоном 

(рис. 5,а). У 2002 році іноземними ви-

давництвами було видано 43 моногра-

фії, або 9,6% усіх монографічних ви-

дань академії, у 2005 році — 28 моно-

графій, або 5,5% їх загального числа. У 

2005 році зменшилося число наукових 

статей, опублікованих у закордонних 

виданнях (рис. 5,б). Стабілізувалася 

також динаміка відряджень вчених 

академії за кордон і прийому інозем-

них вчених.

Отже, майже за всіма зазначеними 

каналами наукової комунікації спостері-

гається та ж сама тенденція виходу пара-

метрів на „плато насичення”, що вста-

новлена за вебометричними даними з ви-

користанням ПС AlltheWeb і ПС Scirus.

Таким чином, період 2001—2005 

років в інформаційно-комунікативно-

му аспекті не може бути однозначно 

охарактеризований як період активно-

го нарощування інтеграційного потен-

ціалу НАН України у напрямку ство-

рення єдиного наукового простору між 

державами Європи.

Вирішення завдання прискорення 

інтеграції НАН України в європейський 

Рис. 5. Тенденції публікації наукових результатів вчених НАН України за кордоном 

(1998—2005 роки): а — монографії; б — статті. Умовні позначення: N ’ — кількість моно-

графій, виданих за кордоном; N ’’ — кількість статей, опублікованих у закордонних 

виданнях; d ’ — частка монографій, виданих за кордоном, у загальній їх кількості по 

НАН України, %; d ’’ — питома вага статей, опублікованих у закордонних виданнях, 

у загальній їх кількості, %. Діаграми складено за даними [27, с. 65; 28, с. 43]

а б
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(світовий) науковий простір вимагає 

значного збільшення „видачі” інформа-

ції про академію в Інтернет-середовищі. 

Таке завдання, безумовно, є багатоас-

пектним і має враховувати усі інститу-

ціонально-інфраструктурні можливості 

й канали наукової комунікації.

У цьому аспекті слід наголосити 

на існуванні об’єктивної необхідності 

переходу до цілеспрямованої і сис-

темної організації розповсюдження 

друкованих видань НАН України за 

кордоном, зокрема щодо надсилання 

їх до національних бібліотек зарубіж-

них країн та світових і регіональних 

наукових центрів, особливо до тих, 

що ведуть наукові, науково-технічні 

та інші електронні бази даних, причо-

му як ті, що доступні в Інтернеті, так і 

комерційні.
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Добровская конференция не только 

предоставляет благоприятный повод, 

но и в определенной степени обязывает 

ставить и исследовать среди прочих та-

кую актуальную в современном измере-

нии проблему, какой является проблема 

эволюции и влияния идей Г. М. Доброва 

в аспекте развития Интернета. Речь, ес-

тественно, не о „формальной” логике. 

По нашему мнению, многие идеи и ре-

зультаты теоретических и эксперимен-

тальных исследований и практических 

разработок, содержащиеся в опублико-

ванных трудах Г. М. Доброва, в той или 

иной степени развивались в русле гене-

зиса и реализации идей, воплощенных в 

90-е годы ХХ века в глобальной инфор-

мационно-коммуникативной компью-

терной системе Интернет. 

Правильнее будет сказать — „раз-

вивались и развивали”. Даже беглый 

анализ его трудов дает достаточно ар-

гументов для того, чтобы утверждать: 

ученый, с одной стороны, знал, от-

слеживал и прогнозировал тенденции 

развития исследований и разработок 

в мире в области создания замкнутых 

(интра-) и открытых (интер-) инфор-

мационных систем с использованием 

компьютерной техники и технологий, 

а, с другой, как интуитивно, так и це-

ленаправленно разрабатывал ряд акту-


