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Незворотні зміни в цифровій науковій комунікації, які 

привели до циркулювання величезних обсягів 

наукових даних.

Дані про дослідницьку діяльність та процеси мають 

сьогодні стратегічну актуальність та життєво важливе 

значення для наукової комунікації та управління 

дослідженнями. 

Важливий інстурументарій управління цифровою 

науковою інформацією надають репозитарії.

ЗМІНИ У ЦИФРОВІЙ НАУКОВІЙ 
КОМУНІКАЦІЇ



Сучасне розуміння електронної дослідницької

інфраструктури щільно пов'язано з поняттям

відкритої науки (Open Science).

Єврокомісією та Європейською дослідницькою

радою у 2018 році було ініційовано План S переходу

з 2021 року до відкритого доступу до наукових

публікацій, що публічно фінансуються

Європейською дослідницькою радою.

Для реалізації цих ініціатив було створено

загальноєвропейський науковий репозитарій

OpenAIRE.

ВІДКРИТИЙ ДОСТУП ДО НАУКОВОЇ 
ІНФОРМАЦІЇ



ВАРІАНТИ ДОСТУПУ ДО НАУКОВОЇ 
ІНФОРМАЦІЇ

Відкритий доступ до наукових публікацій викликав

значну критику представників наукових установ і

видавництв, які вважають його несправедливим з точки

зору серйозних комерційних ризиків.

Ініціатива відкритого доступу була підтримана у

всьому світі для наукових творів, які були виконані за

державний кошт і доступ до яких не обмежений

фінансовими зобов’язаннями.

Доступ до наукової інформації відповідно до різних

видавничих моделей:

› відкритий доступ до повного тексту видання;

› ембарго на публікацію повного тексту від 0,5 до 2 
років;

› депозитарне зберігання з анотованим 
бібліографічним описом без доступу до повного 
тексту.



СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ

2019 рік

Національний репозитарій академічних текстів 

(НРАТ) (Український інститут науково-технічної 

експертизи та інформації)

nrat.ukrintei.ua

2011 рік

Електронна бібліотека НАПН України (Інститут 

інформаційних технологій і засобів навчання)

lib.iitta.gov.ua



Не вирішує завдання повноти подання інформації про
видавничу і публікаційну діяльність НАН України в цілому :

› містить публікації науковців з інших установ;

› не містить інформацію про всі публікації науковців НАНУ, 
зокрема, монографічні видання та статті в неакадемічних 
журналах;

› не надає можливості виокремити публікації за персональною 
та інституційною приналежністю;

› не має англомовного інтерфейсу.

СТАН СПРАВ У НАН УКРАЇНИ

2012 рік

Наукова електронна бібліотека періодичних 

видань НАН України (Інститут програмних систем)

dspace.nbuv.gov.ua



ЗАГАЛЬНІ ПРИЧИНИ СТВОРЕННЯ 

РЕПОЗИТАРІЮ НАН УКРАЇНИ

› розпорошеність інформації;
› відсутність консолідованого представлення бібліографії

всіх наукових публікацій;
› некоректне представлення метаданих наукових видань 

НАН України (зокрема, англійською мовою);
› забезпечення відкритого доступу до результатів 

наукової діяльності;
› забезпечення депозитарного збереження наукових 

текстів в електронному вигляді;
› відсутність повноцінних наукових профілів установ та 

науковців (зокрема, англійською мовою);
› ускладнене отримання бібліометричних та 

наукометричних показників.



› реалізація корпоративних проєктів;

› досвід створення електронних архівів наукових 
публікацій;

› сайти наукових журналів, що індексуються Scopus 
та Web of Science;

› низка інструментів для передавання та 
отримання метаданих для різних інформаційних 
систем;

› масштабні електронні бібліографічні ресурси;

› повні тексти статей та монографічних видань;

› високий рейтинг у пошукових системах
Інтернету;

› підготовлені бібліотечні спеціалісти з управління 
цифровими науковими даними.

ПЕРЕДУМОВИ СТВОРЕННЯ 

РЕПОЗИТАРІЮ НАН УКРАЇНИ У НБУВ



ВИДАННЯ НАН УКРАЇНИ В НАУКОВИХ 
ЕЛЕКТРОННИХ

РЕСУРСАХ НБУВ

› Електронний каталог

(51 тис. видань НАНУ в друкованому форматі)

› Наукова періодика України

(378 періодичних видань НАНУ в електронному 
форматі)

› Наукова електронна бібліотека

(понад 1 тис. монографічних видань НАНУ)

› е-Бібліотека Україніка

(1,2 тис. видань НАНУ)

› Портал «Наука України: доступ до 
знань»

(8,5 тис. пошукових профілів вчених НАНУ)

› Бібліометрика української науки

(7,3 тис. наукометричних профілів вчених 
НАНУ)



СТОРІНКА ВЧЕНОГО 
НА ПОРТАЛІ НБУВ

НАУКА УКРАЇНИ: ДОСТУП ДО ЗНАНЬ



РЕПОЗИТАРІЙ У СКЛАДІ 
БІБЛІОТЕЧНОГО ПОРТАЛУ НАН УКРАЇНИ

Lib NAS UA - libnas.nbuv.gov.ua
тестовий режим

› приведення наукових метаданих у відповідність до сучасних 
міжнародних стандартів;

› забезпечення відкритого доступу до результатів наукової 
діяльності;

› представлення систематизованих результатів наукової 
діяльності;

› можливість інтеграції до національної, європейської та світової 
дослідницької інфраструктури;

› збереження наукових досягнень вчених;

› удосконалення обліку й моніторингу публікаційної та видавничої 
активності;

› оптимізація процесу підготовки звітної та атестаційної 
документації;

› проведення аналітичних, бібліометричних, наукометричних 
досліджень.



КОРИСТУВАЦЬКИЙ ІНТЕРФЕЙС РЕПОЗИТАРІЮ 
НАН УКРАЇНИ

› двомовне подання інформації про кожний науковий текст 
(українською та англійською мовами);

› стале зручне посилання на сторінку і повний текст 
публікації;

› розміщення обкладинки книги або журналу;

› інформація щодо постачальника даних (наукову установу);

› посилання до персональних сторінок авторів;

› коректне бібліографічне посилання (англійською і 
українською мовами) в міжнародному форматі 
пристатейної бібліографії (References).



СТОРІНКА НАУКОВЦЯ
LibNAS UA



СТОРІНКА НАУКОВОЇ УСТАНОВИ
LibNAS UA



ПОТОЧНИЙ СТАН LibNAS UA

На порталі станом на вересень 2021 року представлено 

структуровану і перевірену інформацію щодо:

• 184 наукових установ НАН України;

• 1426 науковців НАН України (академіки, члени-

кореспонденти, очільники установ);

• 850 наукометричних профілів (261 установа та 589

науковців) в системах Scopus, Web of Science, Google

Scholar, Publons;

• налагоджено щоквартальний моніторинг

наукометричних показників НАН України

• 51 359 наукових видань НАН України, наявних в

фондах НБУВ;

• методичні рекомендації зі створення та управління

науковими профілями установ і науковців в різних

системах наукової інформації (Scopus, Web of

Science, Google Scholar, ORCID, Publons).



ДОСТУП ДО ІСТОРИЧНОЇ СПАДЩИНИ В 
ЦИФРОВОМУ ФОРМАТІ



ЗАПИТАННЯ

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!


