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«Інформаційна політика займається 
організацією процесів породження, 
розповсюдження та зберігання 
інформації в соціальних системах, що є 
досить чутливими до внутрішніх і 
зовнішніх інформаційних потоків. Тому 
такі процеси породження, 
розповсюдження та зберігання 
інформації організовуються й 
контролюються всіма суспільствами». 

Георгій Почепцов 



Ст. 3 Закону України «Про інформацію», основними  

напрямами державної інформаційної політики визначає: 
 

 забезпечення доступу кожного до інформації; 

 забезпечення рівних можливостей щодо створення, 
збирання,одержання, зберігання, використання, поширення, охорони, 
захисту інформації; 

 створення умов для формування в Україні інформаційного суспільства; 

 забезпечення відкритості та прозорості діяльності суб’єктів владних 

 повноважень; 

 створення інформаційних систем і мереж інформації, розвиток 
електронного урядування; 

 постійне оновлення, збагачення та зберігання національних 
інформаційних ресурсів; 

 забезпечення інформаційної безпеки України; 

 сприяння міжнародній співпраці в інформаційній сфері та 
входженнюУкраїни до світового інформаційного простору 



У грудні 2005 року Верховна Рада України ухвалила 

постанову «Про Рекомендації парламентських 

слухань з питань розвитку інформаційного 

суспільства в Україні»,  

у якій відкритий доступ 

названий одним із пріоритетів розвитку інформаційного 

суспільства в Україні, і яка передбачає «забезпечення 

відкритого безкоштовного Інтернет-доступу до... ресурсів, 

створених за рахунок коштів Державного бюджету України» 



 

Передумови виникнення руху за 
відкритий доступ : 

 економічні; 

 

 управлінські; 

 

 швидкий розвиток електронних публікацій; 

 

 розвиток нових мережевих технологій; 

 

 соціальні мотиви. 

 

 Шрайберг, Я. Л. Модели открытого доступа: история, виды, 

особенности, терминология [Текст] / Я. Л. Шрайберг, А. И. Земсков // 

Научные и технические библиотеки. - 2008. - N 5. - С. 68-79  

 

 



arXiv.org - перший відкритий архів з 

фізичних та комп'ютерних наук, 

створений у 1991 році 



Будапештська ініціатива 

відкритого доступу (BOAI) — 

громадська ініціатива щодо принципів відкритого 

доступу до наукової літератури (2001) 

 

 
 

Бетесдська заява про 

відкритий доступ до публікаці (Bethesda 

Statement on Open Access Publishing) (2003) 

 

 

 

Берлінська декларація про 

відкритий доступ до наукових та 

гуманітарних знань (Berlin 

Declaration on Open Access to 

Knowledge in the Sciences and 

Humanities) (2003) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Два основних комунікаційних канали розповсюдження 
документів відкритого доступу:  

 

Золотий шлях - публікація статей в 

рецензованих журналах відкритого доступу, коли всі 
витрати, пов'язані з видавничим процесом, оплачують самі 
автори або їх спонсори; 

Зелений шлях - самоархівірування наукових 

документів авторами на власних веб-сторінках, в 
інституціональних або тематичних електронних архівах. 



Фонди, дослідницькі організації, 
університети та їх структурні 

підрозділи офіційно декларують 
свою політику щодо  

 
обов’язкового відкритого доступу 

 
у спеціальному реєстрі 

 
                        ROARMAP 

(Registry of Open Access 
Repositories Mandatory Archiving 

Policies) 









Протягом декількох років eNUOLAIR 
(Electronic National University 
Odessa Law Academy Institutional 
Repository) інтегровано з реєстром 

ORCID, що допомагає при 

ідентифікації робіт науковців та їх 
афіліації. 



Влітку 2018 року 
підписано договор з 
відомою правничою 
базою даних HeinOnline 
про інтеграцію даних з 
репозитарієм НУ «ОЮА» 





Критерії DOAJ поділяються на 5 
тематичних блоків: 

 

 Основна інформація про журнал. 

 Якість і прозорість редакційного процесу. 

 Відкритість журналу. 

 Ліцензування контенту. 

 Питання авторського права і дозволи. 

 

http://aphd.ua/rekomendatsi-shchodo-reiestratsi-naukovykh-
zhurnaliv-u-directory-of-open-access-journals-doaj/ 







Дякую за увагу! 


