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OPEN SCIENCE / ВІДКРИТА НАУКА – вільне безперешкодне поширення наукової інформації 
(результатів наукових досліджень, статей, баз даних, методик, описів проведених 
експериментів, рукописів/препринтів) й надання до неї необмеженого доступу будь-яких 
зацікавлених осіб, незалежно від освіти, компетенції, професійного рівня, віку, спеціалізації 
тощо. 
 

OPEN ACCESS / ВІДКРИТИЙ ДОСТУП <до наукової інформації>  - безкоштовний онлайновий 
доступ, що забезпечує користувачів можливістю знаходити, отримувати в якості 
машиночитаємих даних, завантажувати, читати, копіювати, зберігати, поширювати, 
роздруковувати, перевіряти достовірність отриманих результатів, посилатись та повторно 
використовувати повні тексти, що описують результати досліджень,індексувати їх або 
використовувати для інших законних цілей за відсутності фінансових, технічних і правових 
обмежень.  
При цьому здійснюється захист авторських прав і забезпечується збереження цілісності 
авторської праці, обов'язковість посилання на ім'я авторів при її використанні та цитуванні. 
                                                                                                                                                                                                     http://open-science.ru  

OPEN DATA / ВІДКРИТІ ДАНІ – масиви, групи або  бази даних, представлені у вільному 
(відкритому) доступі у форматі, придатному для машинного зчитування і призначені для 
використання та подальшого некомерційного розповсюдження без обмежень авторського 
права, патентів та інших механізмів контролю.  
Якщо ж будь-який набір даних не є суспільним надбанням або не пов'язаний з відкритою 
ліцензією, яка дає право на вільне повторне використання, то такий набір даних не 
вважається відкритим, навіть якщо він наявний у мережі та відповідає іншим критеріям 
відкритості.     

http://open-science.ru/


 

 «Відкритість - це грааль, віднайдення якого може призвести до величезного 
економічного, соціального та політичного прогресу» / «Openness is the grail, the 
discovery of which may drive enormous economic, social and political progress»    
                                                                                                     (David Doherty, July 17, 2017) 

https://www.timeshighereducation.com/blog/jisc-futures-does-business-struggle-concept-open-access . 

 
 

 

У поєднанні з комп’ютерними технологіями та можливостями мережі інтернет ВІДКРИТА НАУКА 
призводить до того, що:  
 
- знання виходять за географічні та інституційні межі, стають доступними всім бажаючим;  

- наукова інформація поширюється швидко, знання та відкриття не втрачають актуальності й не 
стримують прогрес у власній та суміжних сферах;  

- знімаються фінансові й організаційні обмеження на отримання наукової інформації;  

- істотно розширюється аудиторія, адже до науковців і викладачів долучаються школярі, студенти, 
підприємці, інноватори, управлінці, професіонали, представники засобів масової інформації;  

- скорочується шлях від наукової розробки до її застосування, оскільки особи, що приймають рішення, 
можуть більш оперативно отримувати й застосовувати нові знання на практиці. 

 
Публікація у відкритому доступі збільшує цитованість статті приблизно у 2,5-5,8 рази (дані отримані за 
результатами дослідження кількості посилань на роботи з економіки, інформатики, астрономії, фізики). 
 

Wohlrabe K., Birkmeier D. Do open access articles in economics have a citation advantage? 24.06.2015. [Электронный ресурс]. URL: 
https://mpra.ub.uni-muenchen.de/56842/  
 
Brody T., Harnad S. Comparing the Impact of Open Access (OA) vs. Non-OA Articles in the Same Journals// D-Lib Magazine. 10.11.2006. 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.dlib.org/dlib/june04/harnad/06harnad.html       

https://www.timeshighereducation.com/blog/jisc-futures-does-business-struggle-concept-open-access
https://mpra.ub.uni-muenchen.de/56842/
http://www.dlib.org/dlib/june04/harnad/06harnad.html


 
 
Репозитарій  (англ. repository – вмістилище, склад) – місце, де зберігаються певні дані,  
                        колекція, що містить певні сутності (дані, інформацію) та може фільтрувати й 
                         повертати результат у залежності від вимог користувача. 

https://habrahabr.ru/post/248505/   

 

Репозитарій  як  один  з  ключових  елементів  сучасної  інфраструктури відкритої  науки,  
має задовольняти вимогам користувачів щодо:  
 

 контенту (структура, глибина архіву, упорядкування даних тощо),  

 доступності,  

 універсальності,  

 верифікації представленої інформації,  

 організації,  

 дотримання юридичних та етичних норм (авторське право),  

 застосування найсучасніших політик поводження з даними,  

 інструментів аналітичної обробки інформації, 

 досконалих технічних і програмно-технологічних рішень.  
 

 
Надзвичайно важливе значення має зручність користувацького інтерфесу, широка лінійка 

інструментів роботи з вмістом електронних архівів, можливість багатокритеріального пошуку 

інформації з послідовним уточненням та збереженням результатів.    

  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://habrahabr.ru/post/248505/


Кількість репозитаріїв у світі у 2019 р.  

Згідно рейтингу репозитаріїв від "The Ranking Web of World 

repositories" від  Cybermetrics Lab, побудованих на даних  

GS, у світі налічується 2790  усіх видів сховищ, основу яких 

складають інституційні репозитарії (2708)1    

 

DOAJ (Каталог журналів відкритого доступу) містить  

12 686 журналів із 128 країн 2 

 

OpenDOAR охоплює 3903 репозитарії, причому на 28 країн припадає  

80% сховищ   і   Україна тут не на останньому місці (13-а позиція) 3 

основні платформи:                                                                 за характером вмісту: 

 

1 - http://repositories.webometrics.info  
2 - https://doaj.org  
3 -  http://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/ 

Америка

Європа

Азія, 
Австралія 
та Океанія

Африка
Бл.Схід

http://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/
http://repositories.webometrics.info/
https://doaj.org/
http://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/


В Україні за даними Держстату1 

НДР здійснюють  963 організації.  

Навчаються: 24,8 тис. аспірантів  та 1,6 тис. докторантів, у ЗВО  –  
1,5 млн. студентів (у т.ч. 1,3 млн. – в університетах, академіях та інститутах).  

У виконанні НДР  задіяно 59,4. тис. науковців (у т.ч.  6,9 тис. докторів  і   19,2 тис. 
кандидатів наук).  

Кількість фахівців вищої кваліфікації, які працюють у різних сферах економіки 
України - 102,3 тис. осіб (зокрема, 73,8%  -   у закладах вищої освіти; 16,8% - у 
наукових та науково-технічних організаціях і установах, 2,4% -  у лікувальних 
закладах).  

Щорічно подається приблизно 4 тис. заявок на винаходи, 9 тис. заявок на корисні 
моделі та 2,5 тис. заявок на промислові 
зразки2. 

Захищається біля 7 тис. дисертацій,  

публікується понад 300 тис. наукових праць,  

видається понад 2 тис. найменувань 
наукових журналів та понад 10 тис. 
найменувань наукових видань (збірників, 
книг, підручників).  

1 - http://www.ukrstat.gov.ua/        2 - На 1 січня 2018 року видано 518,7 тис. охоронних 

документів, з них 120,7 тис патентів на винаходи, 122,3 тис. патентів на корисні моделі, 36 тис. патентів на промислові зразки. 
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http://www.nbuv.gov.ua/                                                                                                                                   http://rada.gov.ua/ 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                     http://www.uintei.kiev.ua/         
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Основні електронні архіви України (макрорівень)  

http://www.nbuv.gov.ua/
http://rada.gov.ua/
http://www.uintei.kiev.ua/


Розподіл інституційних репозитаріїв ЗВО за регіонами України 
 

Області Кількість ЗВО Кількість репозитпріїв Рівень охоплення, % 

Вінницька  9 2 22 

Волинська  4 1 25 

Дніпропетровська  21 8 38 

Донецька  11 3 27 

Житомирська 5 3 60 

Закарпатська 6 1 17 

Запорізька  11 2 18 

Івано-Франківська 5 2 40 

м. Київ  80 12 15 

Київська 5 4 80 

Кіровоградська 4 2 50 

Луганська 6 3 50 

Львівська 22 5 23 

Миколаївська 7 2 29 

Одеська  20 9 45 

Полтавська 6 4 67 

Рівненська 6 2 33 

Сумська 5 3 60 

Тернопільська 7 4 57 

Харківська  37 18 49 

Херсонська 9 2 22 

Хмельницька 9 2 22 

Черкаська 5 3 60 

Чернівецька  3 1 33 

Чернігівська  5 3 60 

Усього  308 101 33 
 

Складено за даними з відкритих джерел. Реєстр ЗВО - за даними «Інфоресурс». 87%  -  ПЗ DSpace. (+Ерrints). 0-25 26-50 51-75 76-100 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Програмне забезпечення, на базі якого побудовані вітчизняні репозитарії,  правила їх наповнення, 
політики щодо даних, контент, доступна для користувача інформація (за видами, форматом і якістю), 

інструменти пошуку, можливість аналітичної роботи - надзвичайно різні. 



 

Призначення Національного 
репозитарію - зробити 
максимально доступною для 
суспільства наукову 
інформацію України і світу, що 
сприятиме розвитку освітньої, 
наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності, шляхом поліпшення доступу 
до академічних текстів та сприяння академічній доброчесності. 

 

 

Ресурси Національного репозитарію є допоміжним засобом для перевірки 
академічних текстів на наявність збігів текстових (літерних і цифрових символів) 
та графічних фрагментів і проведення експертизи на плагіат, у тому числі - 
академічний. 

 

Національний репозитарій надає відкритий доступ користувачам до інформації, що 
в ньому міститься, зокрема до реєстру академічних текстів, а також їх електронних 
версій та інших пов’язаних з ними даних, розміщених на умовах відкритого доступу, 
через офіційний веб-портал Національного репозитарію, що має доменне ім’я 
nrat.gov.ua.  



Ін
ст

и
ту

ц
іо

н
ал

ьн
і у

ча
сн

и
ки

ВНЗ 

НУ 

НВ 

Організації 

Б-ки 

Постановою Кабінету Міністрів України №541 від 19.07.2017 передбачено: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Примітка. За попередніми обрахунками, зробленими на основі офіційних даних державної статистики та експертних оцінок        

Національний репозитарій академічних текстів -

загальнодержавна розподілена електронна база даних, в якій накопичуються, зберігаються і систематизуються академічні тексти

Академічний текст - авторський твір наукового, науково-технічного та навчального характеру 

у формі дисертації, кваліфікаційної випускної роботи, наукового видання, наукової статті, звіту 

у сфері наукової і науково-технічної діяльності, депонованої наукової роботи, підручника, 

навчального посібника, інших науково- та навчально-методичних праць 



 
ХТО І ЯК БУДЕ КОРИСТУВАТИСЬ РЕСУРСАМИ РЕПОЗИТАРІЮ? 

 

 

 

 

Відвідувачі - фізичні особи, які за допомогою офіційного веб-порталу Національного репозитарію 
отримують відкритий доступ до реєстру академічних текстів і можливість користування інформацією без 
проходження процедури реєстрації (авторизації) 

Користувачі - юридичні та фізичні особи, а саме: вищі навчальні заклади, наукові установи, наукові 
видавництва, бібліотеки, автори та інші заінтересовані особи, що пройшли процедуру реєстрації 
(авторизації) 

Інституціональні учасники - юридичні особи, зокрема, вищі навчальні заклади, наукові установи, 
наукові видавництва, організації, бібліотеки, що подають академічні тексти Національному репозитарію. 

 

відвідувачі

користувачі

інституціональні учасники



Розпорядник забезпечує: 

 функціонування Національного репозитарію; 

 накопичення, збереження, систематизацію, 
відтворення, оприлюднення та поширення в 
електронному форматі АТ та інших пов’язаних з ними 
даних, які опубліковані в Україні або походять з 
України; 

 моніторинг надходження АТ та надання інформації 
про використання його ресурсів; 

 формування та надання у відкритий доступ реєстру 
АТ; 

 програмний інтерфейс доступу до ЦР  інституціональних учасників; 

 інформаційну безпеку та технічну підтримку ЦР; 

 умови для організації перевірки АТ на наявність збігів текстових та графічних фрагментів; 

 аналітичну обробку інформації; 

 інформаційну інтеграцію з іншими базами даних; 

 інформаційне забезпечення розвитку освіти, науки та інновацій через відкритий доступ до 
відкритих даних, що містяться у НРАТ; 

 максимально повне представлення АТ, наданих інституціональними учасниками, у світовому 
науково-освітньому просторі; 

 підтримку політики відкритої науки і відкритого доступу та необхідні умови для стимулювання 
видавців і правовласників до передачі електронних версій академічних текстів та інших пов’язаних 
з ними даних і зняття (частково чи повністю) обмежень доступу до них користувачів Національного 
репозитарію. 

Відповідає за збереження описової, бібліографічної інформації, електронних версій АТ та інших 

пов’язаних з ними даних, переданих до ЦР, а також за забезпечення доступу до них користувачам згідно 

з режимом, визначеним інституціональним учасником. 



http://nrat.ukrintei.ua/  - Офіційний веб-портал НРАТ (скриншот екрану-1) 

 

http://nrat.ukrintei.ua/


 

http://nrat.ukrintei.ua/  - Офіційний веб-портал НРАТ (скриншот екрану-2) 

 

        

http://nrat.ukrintei.ua/
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Зараз система знаходиться у режимі дослідної експлуатації. 

http://nrat.ukrintei.ua/


Аналітичні можливості НРАТ повинні як мінімум забезпечувати: 

  моніторинг  наповнення НРАТ академічними текстами та іншими даними;  

  аналіз запитів користувачів щодо академічних текстів (за тематикою, авторством, належністю до вищих 

навчальних закладів та наукових установ, впровадженням, міжнародною співпрацею і т.п.); 

  комплексне оцінювання використання академічних 

текстів – читання, скачування, рекомендації користувачів,  

у т.ч. за видами, тематикою, категоріями, у розрізі окремих 

академічних текстів чи їх сукупності у прив’язці до авторів, 

наукових установ, вищих навчальних закладів тощо, 

результати якого можуть використовуватись МОН, іншими 

зацікавленими інституціями під час оцінювання діяльності 

вищих навчальних закладів, наукових установ, бібліотек, 

наукових видавництв, організацій; 

  підготовку пропозицій щодо визначення пріоритетів 

наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності; 

  аналіз цитованості академічних текстів; 

  моніторинг та аналіз впровадження розробок; 

  системний аналіз наукового ландшафту; 

 перевірку академічних текстів на наявність співпадінь 

текстових та графічних фрагментів, зокрема – здійснення 

відповідного моніторингу на вимогу авторів або правовласників 

академічних текстів; 

 можливість оцінювання стану і динаміки розвитку наукової, освітньої, інноваційної  діяльності в Україні та 

відповідної інфраструктури тощо.     

 



 

Важливим напрямком роботи для НРАТ має бути 

підтримка політики відкритого доступу, відкритої 

науки, відкритих даних, академічної 

доброчесності, формування високопродуктивних 

творчих колективів, інновацій. Отже, Репозитарію 

варто стати одним з центрів розповсюдження 

інформації про нормативні основи та кращі 

академічні практики, готувати аналітичні 

матеріали відповідного змісту, підтримувати тих,  

хто досяг значних успіхів у цих напрямках  

діяльності. 

 

Офіційний веб-портал Репозитарію може виступати в якості площадки для спільного вироблення 

науковцями, освітянами, інноваторами та іншими зацікавленими особами пропозицій з правового 

унормування актуальних питань розвитку науково-освітньої діяльності, просування важливих 

громадянських ініціатив, що відповідають місії, цілі та завданням НРАТ. 
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+  Формування колекцій (наприклад, за пріоритетами наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності) 

+ «Зв’язування» академічних текстів та інших матеріалів для комплексного представлення наукових, освітніх 

даних та інформації, корисної для інноваційної діяльності.      



Чому не задіяти такий цікавий інструмент, як блокчейн, -  безперервний 

ланцюжок блоків, наповнених інформацією, побудований таким чином, що 

жоден з учасників системи не може змінити цю інформацію, не залишивши 

«слідів». Є перспективи використання  розподіленого реєстру не лише у 

банківському секторі, інвестиційній діяльності, майнових реєстрах, 

ідентифікації особи (документи, паспорти тощо), а й для забезпечення 

дотримання правового статусу академічних текстів? 

 
Громадянська наука – доволі відома річ, яка може розвиватись на 

платформі НРАТ. Наприклад, великі колективи вчених збирають 

інформацію, яка потребує більш докладного вивчення й класифікації. 

Або необхідно організувати спостереження за природними явищами, 

яле немає можливості залучити значну кількість лаборантів.  Чи люди 

фіксують якість неординарні процеси, документують їх та звертаються 

до науковців по роз’яснення. Ці комунікації можна організувати за 

допомогою порталу Нац.репозитарію.  

  

Нещодавно виявилось, що комп’ютерні програми здатні перекладати тексти  

не гірше за людину. Якщо такий інструмент інтегрувати до НРАТ, 

отримаємо надзвичайно широкі можливості як для читання наукової 

літератури іншими мовами, так і живого спілкування дослідників. 

 

 



 
 
Ще один напрямок – створення на порталі НРАТ місця для комунікації науковців, освітян та 

інноваторів. Йдеться про сукупність інструментів та засобів, реалізованих у мережі інтернет у формі 

інтерактивного веб-сайту, призначеного для неформального обміну результатами наукової діяльності, 

зокрема - розміщення, обговорення, рецензування, оприлюднення, архівування, збереження, надання у 

відкритий доступ та розповсюдження наукових матеріалів.  

Можливості для зареєстрованих користувачів: 

 створити профіль; 

 надати інформацію про себе; 

 вказати своїх колег та співавторів, визначити наукові інтереси; 

 розмістити власні наукові розробки (у т.ч. рукописи, 

препринти, опубліковані матеріали); 

 визначити «коло» фахівців, за профілями яких доцільно 

спостерігати; 

 задавати питання та отримувати відповіді; 

 проводити рецензування матеріалів колег; 

 організовувати обговорення результатів власних досліджень;      

  отримувати/розповсюджувати новини.      
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Маємо враховувати новітні тренди у розробці 

цифрових сервісів, програмних продуктів, 

розвитку соціальних комунікацій, збереженні 

інформації.  

Не можна ігнорувати факт створення  

Європейської хмари відкритої науки (EOSC) 
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