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Стрімкий розвиток інформаційних технологій, ресурсів та систем, у 

тому числі у науковій сфері породжує необхідність переосмислення 
усталених концепцій та парадигм. Аналогічно зміненню парадигми 
бібліотечної діяльності [1], змінюється і парадигма використання інфор-
маційних технологій, охоплюючи все більше сфер взаємодії, відносин та 
середовищ. У такому разі доцільно обрати підхід, що враховує основні 
властивості природних та штучних екосистем, оскільки саме так можли-
во неоднобічно розглянути те чи інше явище в інформаційну епоху.  

В екологічному розумінні екосистема – це сукупність живих організ-
мів, які пристосувалися до спільного проживання в певному середовищі 
існування, утворюючи з ним єдине ціле. У будь-якій екосистемі організми 
взаємодіють з іншими об’єктами навколишнього середовища. З аналогі-
єю, з початку 60-х років у наукових колах почали впроваджувати запози-
чення терміну «екосистема» для визначення системи явищ, пов’язаних з 
інформаційною сферою. Наприклад, отримали розвиток концепції на-
вчання Learning Ecosystem [2], Digital Ecosystem [3] та інші.  

У будь-якій екосистемі живі організми взаємодіють з будь-яким ін-
шим об’єктом в їх спільному навколишньому середовищу. Відповідно до 
цього положення екосистема в системі вищої освіти відноситься до 
інтегрованих середовищ, де всі об’єкти: науковці, адміністратори, бібліо-
текарі тощо – взаємодіють один з одним, а також з безліччю технологій, 
методів, інструментів, інноваційних продуктів та інших елементів екоси-
стеми університету, які визначають умови його функціонування. При 
цьому замість обміну енергією між компонентами природної екосистеми 
в екосистемі університету розуміється обмін інформацією. 

Інноваційні цифрові інструменти та платформи, які входять до 
складу екосистеми університету, спрямовані на полегшення наукового 
спілкування, співпрацю та аналіз даних, розвивають практику «відкри-
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тої науки» Open Science [4], і, як зазначає T. Crouzier [5], сприяють інно-
ваціям шляхом оптимізації всіх етапів інноваційного процесу, від 
генерації ідей до експериментальної роботи та збору коштів.  

Станом на сьогоднішній день екосистема Університету включає ци-
фрові інструменти та платформи, роботу з якими здійснюють відповідні 
співробітники. До складу таких інструментів можна включати інфор-
маційно-аналітичні системи університету, бібліотечні АБІС (наприклад, 
Наукова бібліотека НУ «ОЮА» використовує АБІС Unilib), інституційні 
репозиторії (НУ «ОЮА» використовує програмне забезпечення DSpace 
для функціонування інституційного репозиторію НУ «ОЮА» eNUOLAIR), 
інші аналітичні системи, а також, у разі організації університетського 
видавничого процесу, спеціальні видавничі платформи.  

У 2018 році Науковою бібліотекою НУ «ОЮА» було започатковано те-
стову експлуатацію платформи Open Journal System для забезпечення 
випуску електронної версії наукового видання «Актуальні проблеми  
філософії та соціології». Модулі платформи зручні як для авторів, що 
бажають опублікуватися у виданні, так і для редакційної групи, оскіль-
ки кожний поданий авторський матеріал проходить необхідні етапи: 
рецензування, редагування, верстку, присвоєння індексу DOI, оприлюд-
нення електронної версії статті. Таким чином, на будь-якому етапі 
реалізується головне завдання будь-якої екосистеми – залучення важ-
ливих для екосистеми учасників та складових (інструментів).  

Веб-сайт видання, який формується платформою Open Journal 
System, має суттєві переваги порівняно із іншими: по-перше, прозорість 
проходження публікацією усіх етапів від подання до оприлюднення; по-
друге, лаконічність та зручність для кожного учасника процесу; по-
третє, відкритість платформи для пошукових систем, що виражає один 
із зв’язків екосистеми із зовнішнім світом та іншими системами; по-
четверте, можливість інтеграції платформи із будь-якими іншими 
системами, зокрема, полегшення процесу присвоєння індексу DOI для 
кожної публікації, а також проходження оцінювання для індексації 
провідними базами наукових цитувань (Scopus, Web of Science).  

З огляду на широкі можливості для екосистеми університетської ви-
давничої діяльності видається логічним та доцільним створення осере-
дку, який зможе координувати та спрямовувати видавничу діяльність 
Університету, здійснювати контроль за публікаційною активністю 
науковців, сприяти підвищенню якості наукових видань і поширенню 
ідей академічної доброчесності. Best practice провідних університетів 
світу демонструє, що таким осередком найчастіше є Наукова бібліотека, 
в межах якої функціонують спеціально призначені центри.  

Національний університет «Одеська юридична академія», як лідер 
вітчизняної освіти, не став виключенням, і у Науковій бібліотеці утво-
рено Центр бібліографічних та редакційних студій, що займається 
координацією, наповненням електронних платформ наукових видань 
Університету та аналізом найкращих практик Library Publishing з 
метою запозичення їх для розвитку університетської видавничої діяль-
ності як складової екосистеми закладу вищої освіти.  
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Сучасний заклад вищої освіти – багаторівнева система, до якої 

включено фінансові, матеріально-технічні та людські ресурси, тому у 
стратегіях розвитку багатьох українських вишів найважливішим із 
завдань є підготовка кадрів, що органічно поєднується з науково-
освітнім та виховним процесом. Наукова бібліотека Національного 
університету «Одеська юридична академія», як важлива складова 
університету, також залучена до реалізації на своєму рівні кадрової 
політики університету. 


