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Наукова коммунікація, враховуючи характер 
наукової діяльності, повинна спиратися на 
розподілену інфраструктуру, засновану на 
відкритих стандартах для забезпечення доступу 
та сумісності. 
 
Конкретні цінності, що характеризують наукову 
комунікацію, призводять до необхідності 
приділяти багато уваги питанням справедливості, 
різноманітності та всеосяжної необхідності, 
потребі у розбудові громади. 
 
Вони також призводять до глибокої стурбованості 
якістю та цілісністю наукових внесків.  
 
Нарешті, наукова комунікація повинна бути 
розроблене таким чином, щоб сприяти гнучкості 
та інноваціям, зберігаючи при цьому свою увагу 
на економічній ефективності. 
 



Політика відкритої інновації, яка враховує 

засадничі принципи політик open 

science, open education, open 

access, open date, вимагає відповідної, 

модерної моделі університетів, які 

зорієнтовуються від дослідницької дільності 

на інноваційну. 

 

Ці новації стосуються і видавничої діяльності 

університету.   



Основні функції наукового 
видавництва : 
 реєстрація (атрибуція),  

 сертифікація (експертна оцінка), 

 розповсюдження (розповсюдження, 
доступ), 

  збереження (наукова пам'ять і постійне 
архівування).  



ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО НАУКОВОГО ВИДАВНИЦТВА: 

 

 відкритий доступ до наукових видань далекий від своєї мети - 
охопити 100% публікацій, і навіть тоді, коли він відкритий, 
використання регулярно обмежується, оскільки ліцензії на 
доступ до вмісту або нечіткі, або відсутні; 

 застарілі формати представлення документів; 

 відсутність сумісності платформ, що обумовлена обмеженнями 
конкуренції комерційних видань; 

 структурні нерівності (гроші, ресурси, престиж) також 
посилюються конкуренцією, організованою навколо рейтингів, 
і фактору впливу, незважаючи на багато досліджень, які 
показують, наскільки така метрика є спрощеною і навіть може 
спотворювати процес дослідження; 

 розбудові науково-дослідних спільнот заважають різні форми 
затримок (упереджена, непрозора експертна оцінка, ембарго);  

 комерційні фірми схильні ставитися до нових технологій як до 
елементів конкуренції, тим самим надаючи перевагу 
фрагментації та тактиці, такій, зокрема як блокування;  

 непрозорі бізнес-моделі наукових журналів з точки зору 
витрат на виробництво та встановлення цін. 



Ключові учасники системи наукових 
комунікацій : 

 дослідники; 

 університети та дослідницькі центри; 

 суб’єкти фінансування досліджень та розробники 
політики як у громадському, так і в благодійному 
секторах; 

 видавці (комерційні та некомерційні); 

 практики, викладачі (та їхні учні) та інші соціальні 
групи, що мають професійний чи особистий інтерес до 
досліджень (наприклад, пацієнти, державні службовці, 
громадяни, які беруть участь у конкретних питаннях 
тощо).  



 

Експертна група з питань майбутнього 
науково-видавничих та наукових 

комунікацій ( Expert Group on the 
Future of Scholarly Publishing and 

Scholarly Communication) була 
створена у вересні 2017 року для 

підтримки розвитку політики Європейської 
комісії з питань відкритої науки. 

Експертній групі було запропоновано 
оцінити сучасну ситуацію щодо наукової 

комунікації та видавничої справи та 
встановити загальні принципи 

майбутнього. 

 

Від України - Ірина Кучма (менеджер з відкритого доступу, 
eIFL), 

https://www.eosc-
portal.eu/sites/default/files/KI0518070ENN.en_.pdf 

 



 

Expert Group on the Future of Scholarly 
Publishing and Scholarly Communication 

 аналізує недавнє минуле та сучасний стан наукової 
комунікації та видавничої справи 

 пропонує десять принципів, за допомогою яких 
формується бачення наукового спілкування протягом 
наступних 10-15 років 

 розроблено рекомендації  учасникам системи наукових 
комунікацій щодо найкращих способів усунення 
недоліків її функціонування 

 аналізується класичний та новий формат наукової 
комунікації. 

 



 
Цитата за : Future of scholarly publishing and scholarly communication 
Report of the Expert Group to the European Commission https://op.europa.eu/en/publication-
detail/-/publication/464477b3-2559-11e9-8d04-01aa75ed71a1 



 Рекомендації для дослідників та дослідницьких 

спільнот  

  При оцінці досліджень, а також у фінансуванні рішень, 
зосереджуватись на перевагах та впливах роботи дослідника 
та утримуватися від використання метрики - зокрема, на основі 
журнальних показників. Зокрема, вони повинні включати 
рекомендації DORA та Лейденського маніфесту в процес 
оцінювання 

 Усі внески на наукові дослідження повинні були відкритими, 
використовувались повторно відповідно до узгоджених 
стандартів громад (включаючи принципи FAIR) . 

 Підвищення обізнаності та почуття відповідальності за наслідки 
вибору та дій у ролях авторів, рецензентів та членів груп, що 
приймають рішення.  

 Прагнути до збалансованого та різноманітного представництва 
(з точки зору статі, географії та стадії кар'єри) під час пошуку 
співпраці, організації конференцій, скликань комітетів та 
призначення редакторів та рецензентів, а також створення 
громад, таких як наукові товариства. 

 Підвищене визнання та оцінювання роботи рецензування як 
основних завдань дослідження. 

 Поряд з університетами, наукові товариства та інші 
дослідницькі спільноти повинні попереджати та навчати своїх 
дослідників щодо важливості та обов'язків передачі знань або 
формально, через публікацію, або за допомогою інших засобів. 



Рекомендації для університетів та науково-

дослідних установ  

 розроблення політики та практики, які б забезпечили відкритість усіх 
внески на наукові дослідження та використовувались повторно відповідно 
до узгоджених стандартів громади (включаючи принципи справедливості) 
. 

 виконання рекомендації DORA та Лайденський маніфест для 
забезпечення того, щоб оцінка досліджень враховувала широкий спектр 
наукових внесків, включаючи статті про дослідження, препринти, набори 
даних, програмне забезпечення, патенти та матеріали (наприклад, у 
рішеннях про найм, влаштування на посаду та просування по службі) . 

 при вирішенні інфраструктури використовувати, підтримувати та сприяти 
вибору платформ, що використовують безкоштовне програмне 
забезпечення з відкритим кодом, пропонуючи відкриті дані за допомогою 
відкритої ліцензії та 1Publons and F1000Researchare, але два приклади 
сайтів, на яких рецензування експертів може бути включено до 
біографічного резюме дослідника. 

 використання відкритих стандартів, де це можливо. 

 під час переговорів з постачальниками послуг відмовлятись від 
нерозголошення та включати положення, що дозволяють контролювати 
витрати та ціни, а також контролювати відповідність. Прагнути сприянню 
колективним діям з іншими установами, наприклад, обміну даними про 
витрати та ціни за допомогою спільних ініціатив (наприклад, OpenAPC) 



Рекомендації фінансистам досліджень та 

розробникам політики  

 розробити політику - в рамках відповідних механізмів 
фінансування - забезпечити, щоб усі внески, що випливали з їх 
фінансування, були доступні всім, скрізь, без будь-яких 
перешкод для доступу та обмежень для повторного 
використання. 

 при оцінці дослідників, забезпечити врахування широкого 
спектру показників (наукові публікації, але також дані, 
програмне забезпечення, матеріали тощо) та заходи 
(наставництво, викладання, рецензування тощо), а також те, що 
процеси та критерії оцінювання є відповідними дослідницькій 
програмі фундатора та прозорі. 

 розробити механізми фінансування для підтримки розвитку 
відкритої, взаємопов'язаної та розподіленої інфраструктури 
наукових публікацій та для їх довгострокового обслуговування. 

 політика фінансування повинна підтримувати різноманітність та 
інклюзивність досліджень у глобальному масштабі. 

 співпраця з іншими учасниками екосистеми наукових 
комунікацій, з метою  забезпечення загальної кількості витрат на 
те, щоб забезпечити доступність досліджень для всіх, скрізь, без 
бар'єру та обмежень. 



Рекомендації видавцям та іншим 

постачальникам послуг 

 розробити та публічно оголосити плани переходу до всебічного 
відкритого доступу. 

 розробити, використовувати та підтримувати сумісні інструменти 
(включаючи програмне забезпечення з відкритим кодом, де це 
можливо) та послуги не тільки для полегшення доступ та 
повторного використання наукових результатів, а також для 
сприяння інноваційному втручанню нових акторів. 

 прагнути до збалансованого різноманіття (включаючи, але не 
обмежуючись, гендер, географію та кар'єру) серед авторів, 
рецензентів та редакторів, які працюють з публікаціями. 

 підвищення прозорості та підзвітності під час експертної оцінки,  

 оприлюдненнч всіх витрат за публікацію (включаючи спеціальні 
ціни та відмови) та надання повного опису наданих послуг, щоб 
забезпечити розвиток прозорого та економічно вигідного ринку, 
призначеного для підтримки відкритого спілкування та 
повторного використання всіх наукових внесків. 

 експеримент з новими підходами до оцінювання та передачі 
результатів досліджень, а також забезпечення обміну 
результатами, щоб сукупність доказів допомогла оптимізувати 
майбутні системи 



Рекомендації практикам, освітянським та іншим 

суспільним групам  

 організовувати та виступати за вільний доступ до результатів 

досліджень та право їх повторного використання. 

 звертатися до фінансуючих, науково-дослідних установ та 

політиків, щоб розвивати нові канали комунікації, нові форми 

співпраці та спільного планування досліджень, а також нові форми 

фінансування у відповідь на потреби, проблеми, що виникають у 

населення в цілому. 

 враховувати можливості взаємодії з науково-дослідними темами / 

результатами, що спрямовані на задоволення інтересів до 

суспільних груп та їх громад. 

 пропонувати дослідницькі теми / питання, які неправильно або 

недостатньо представлені 



                    План S 

 

 У 2016 році міністри науки та інновацій ЄС прийняли рішення про 
негайний доступ до всіх наукових європейських публікацій до 2020 р. 
Прийняте рішення було оформлене  у вигляді Плану S, який є оформленою 
ініціативою щодо публикації у відкритому доступ, що була запущена у 
вересні 2018 року. План S підтримується cOAlition S, міжнародним 
консорціумом спонсорів досліджень. 

COAlition пропонує десять принципів, розроблених для досягнення 
наступної мети: 

 «До 2020 року наукові публікації, які є результатом досліджень, що 
фінансуються державними грантами, наданими національними та 
європейськими науково-дослідними радами та органами фінансування, 
повинні публікуватися у відповідних журналах з відкритим доступом або у 
відповідних журналах відкритого доступу Платформи ".  

 По суті, План S, здається, створений для того, щоб порушити бізнес-
моделі більшості наукових видань, зокрема передплатників та гібридних 
моделей.  

 Наразі План S та його прихильники вважають гібридну модель 
публікації журналів прийнятною лише в тій мірі, в якій вона задумана. як 
трансформаційний перехід до відкритого доступу протягом трирічного 
строку 



Три основні видавничі та ділові моделі 

наукових видань 

 Підписки, переважна модель. Більшість підписок мають форму 

"великих пропозицій", де заклади - в основному бібліотеки - сплачують 
підписки від імені своїх співробітників та студентів видавцям, щоб забезпечити 
доступ до необхідної літератури. За останні кілька десятиліть ціни на 
передплату в реальному виразі зросли дуже істотно 

Модель публікації з відкритим доступом (для журналів та 

монографій). Видавці роблять свій вміст вільним і негайно доступним із 
чіткими умовами використання.  

 Змішана модель публікації (передплата та відкритий доступ). 

Видавці, які практикують модель передплати, пропонують відкритий доступ з 
різним ступенем своєчасності (починаючи від негайного і затримки на багато 
років). Безпосередній відкритий доступ до місця проведення передплати 
вимагає оплати АPС у тому, що відомо як "гібридна" модель (або гібридні 
журнали). Як гібридні, так і журнали із відкритим доступом із запізненням 
були розроблені для зменшення сприйнятих бізнес-ризиків, пов язаних із 
повним відкритим доступом, і обидва працюють шляхом обмеження 
розповсюдження наукових видань. 



Принципи майбутнього наукового 

спілкування 

 Максимізація доступності  

 Максимізація зручності використання (інтелектуальна цінність 
зменшується, якщо технічні та правові бар'єри обмежують 
використання, яке може бути встановлено) 

 Підтримка розширення спектру внесків (дані, супутні матеріали 
та інші наукові внески), які реєструватимуться, 
засвідчуватимуться, розповсюджуватимуться, зберігаються та 
оцінюються так само, як і офіційно опубліковані тексти, що 
повідомляють про результати досліджень. Вони також 
відповідатимуть принципам FAIR (готовий, доступний, сумісний, 
багаторазовий) 

 Розподілена відкрита інфраструктура 

 Справедливість, різноманітність та всеосяжність  

 Розбудова наукової громади 

 Сприяння високоякісному дослідженню та його цілісності  

 Сприяння оцінюванню  

 Сприяння гнучкості та інноваційності 

 Ефективність затрат 



Зміна парадігми наукових 
видавництва 

 видавництво все частіше розглядається як складова 

діяльність, яка може бути переорганізована з урахуванням 

різних типів акторів 

  науково-дослідні установи, дослідники та їхні наукові 

товариства повинні націлюватись на створення мереж 

навколо цілей комунікації та публікації. Вони повинні взяти 

на себе свою колективну відповідальність повернути 

контроль над своїми комунікаційними потребами та 

засобами, а не приймати ставлення до пасивного споживача 

послуг для продажу.  

 "Модель передплати є дуже стійкою для видавців, але не для 

університетів та бібліотек", - сказав Джерард Мейєр, 

президент університету Радбуд, під час своєї презентації про 

те, чому голландські університети співпрацюють, щоб 

кинути виклик бізнес-моделі видавничої справ 



12 жовтня 2015 року в Брюсселі 

 Генеральна дирекція 

Європейської Комісії з питань 

комунікаційних мереж, вмісту та 

технологій  

провела робочий стіл, який мав за 

мету збір інформації про 

альтернативи Зеленому та Золотому 

відкритому доступу, як вони 

розвиваються, чи працюють вони 

добре, і які виклики їм не вдаються 



  Зростаюче значення бібліотек у розбудові 

відкритого доступу 

 

Наразі бібліотекарі стають кооперативними видавцями з об'єднаною 

владою. 

 

Це зростаюче значення для бібліотекарів означає дві речі.  

 По-перше, вони є більш досконалими споживачами. Наприклад, 

реагуючи на бюджетний тиск і збільшення витрат на передплату, 

вони сформували консорціуми для кращих угод з видавцями. 

  По-друге, це означає, що вони беруть більше контролю над 

засобами виробництва, наприклад, безпосередньо приєднуючись 

до структур управління або створюючи власні видавництва,  



Посібники для видавців журналів OA 

 



Безкоштовне програмне забезпечення для 

управління журналами з відкритим кодом 

 





Перший реліз системи OJS з'явився 
у 2002 р в результаті ініціативи 
групи Public Knowledge Project 
(University of British Columbia), за 
підтримки Social Sciences and 
Humanities Research Council of 
Canada, Max Bell Foundation, Pacific 
Press Endowment і MacArthur 
Foundation. Її постійний розвиток 
здійснюється в партнерстві Public 
Knowledge Project з Canadian Center 
for Studies in Publishing і Simon 
Fraser University Library. Додаткову 
інформацію можна знайти на сайті 
Public Knowledge Project @ Simon 
Fraser University. 



 





 Асортимент видавничих послуг досить різноманітний — від  сервісів  
хостингу  періодичним  науковим  електронним виданням (технічна 
підтримка,  дизайн журналу, організація професійної підготовки,  
статистика) до широкої палітри креативних напрямів. 

Ними стали:  

 — навчання роботи з видавничими платформами;  

 — допомога в початковому налаштуванні журналу;  

 — створення веб-сайтів журналів;  

 — переміщення старого контенту на новий сайт;  

 — оцифрування друкованого контенту (якщо він існує);  

 —  реєстрація  видання  в  Ulrichsweb  ™  Global  Serials  

Directory та отримання ISSN;  

 —  отримання  та  розподіл  DOI  (цифровий ідентифікатор 
об'єкта);  

 — надання  інформації  про індекси цитування публікацій у 
наукометричних БД тощо 

 

 

Цит за : Колесникова Т. Науково-видавнича модель "Library Publishing" в 
університетських бібліотеках України та світу / Т. Колесникова, А. Миргородська // 
Вісник Книжкової палати. - 2015. - № 3. - С. 24-28. 







LIBRARY  PUBLISHING  в  УКРАЇНІ 
 «Організація та супроводження інституційних 

репозитаріїв» (у США – з 1991 р., в  Україні – з 2007 
р.  Усього  в країні 77 репозитаріїв, з них – 68 
університет-ські, в своїй більшості керовані 
бібліотеками). Основна платформа  – Dspace. 

  ▪ «Бібліотечне видавництво» (е-журнали та е-конфе-
ренції з використанням видавничих платформ (у США 
– з 2001 р., в Україні – з 2011 р.). Основні платформи  
– OJS та OCS. Бібліотеки ВНЗ: ДНУЗТ ім. академіка В. 
Лазаряна,, Київська та Харківська політехніки, 
Буковинський державний медичний університет (м. 
Чернівці), Чернигівський національний технологічний 
університет, Маріупольський державний університет, 
Одеський національний університет ім. І.Мечникова 
та інш. 

 

Цит за : Колеснікова Т. Танці краель на воді з елементами айкідо або розвиток 
"LIBRARY PUBLISHING" у ВНЗ України http://vislib.onu.edu.ua/article/view/118361 

 



Національнийуніверситет 
«Одеська юридична 
академія» зареєстровано 
як установу-видавця у 
Міжнародному центрі 
реєстрації серіальних 
видань (International 
Centre for the registration 
of serial publications) 



Реалізовано членство НУ «ОЮА» у  

PILA (Publishers International 
Linking Association) (договір від 
25.10.2018 р. ) та 

 CrossRef (реєстрація від 
25.11.2018 р.) з метою 
впровадження можливості 
присвоєння ідентифікатора DOI 
усім публікаціям та виданням, 
засновником яких є НУ «ОЮА»  



Перелік видань, засновником яких 
є НУ «ОЮА», на платформі OJS 
 

  

 Актуальні проблеми 
філософії та соціології 
apfs.onua.edu.ua 

 SPACE 
space.onua.edu.ua 

 Одеський 
лінгвістичний вісник 
olj.onua.edu.ua 

 Юридичний вісник 
yuv.onua.edu.ua 

 Наукові праці НУ 
"ОЮА" 
npnuola.onua.edu.ua 

 Часопис цивілістики 
chascyvil.onua.edu.ua  

 Прикарпатський 
юридичний вісник 
pyuv.onua.edu.ua  



Пілотним проектом з присвоєння DOI 
став журнал політологічного напряму 
S.P.A.C.E. Society, Politics, 
Administration in Central Europe 



Підписання договору про 
співпрацю з ТОВ 
Unicheck про здійснення 
автоматизованої 
перевірки наукових робіт 
науковців та здобувачів 
вищої освіти у НУ «ОЮА» 
на наявність академічного 
плагіату у системі 
Unicheck 

 

 



Інформетрична діяльність  
НБ НУ «ОЮА» 
 



Інтеграція eNUOLAIR з ORCID 

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

ORCID, що допомагає при 

ідентифікації робіт науковців та їх 
афілліації. 



Інтеграція eNUOLAIR з HeinOnline 

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



Дякую за увагу! 


