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ІР та Відкритий Доступ 
 

• Два шляхи Відкритого Доступу 

• Зелений шлях – архіви (репозитарії) відкритого 
доступу – самоархівування 

 

• Золотий шлях – журнали відкритого доступу – 
нова фінансова модель  



ІР та Відкритий Доступ 

• Архіви (репозитарії) відкритого доступу  

• Інституційні репозитарії - інституційні 

відкриті електронні архіви 

• Тематичні репозитарії 

• Агрегатори – дані з декількох архівів 

• Державні – урядові дані 

 

 



ІР та Відкритий Доступ 

• Архіви (репозитарії) відкритого доступу  

• Створюються через  депонування та 
самоархівування (Self-Archiving) ученими своїх 
робіт 

• Сумісні з стандартами обміну даними - Open 
Archives Initiative Protocol for Metadate 
Harvesting (OAI-PMH) 

 



ІР та Відкритий Доступ 

• Інституційний репозитарій — це 

• Електронний архів для тривалого зберігання, 
накопичення та забезпечення довготривалого 
та надійного відкритого доступу до результатів 
наукових досліджень, що проводяться в 
установі.  
(Вікіпедія) 



ІР та Відкритий Доступ 
• Особливості інституційних репозитаріїв 

• Веб-орієнтовані бази даних (лише цифрові матеріали) 

• наукових матеріалів,  

• що визначені інституційно однією чи кількома організаціями, 
об’єднаними у консорціум (на противагу тематичним 
репозитаріям); 

• комулятивні та постійні (колекції записів, призначені для 
зберігання і надання доступу на довготривалій основі);  

• надають вільний та відкритий доступ до матеріалів (вимагають 
лише реєстрації); 

• мають можливість взаємодії з іншими системами (підтримка 
протоколу обміну метаданими - Open Archives Initiative Protocol 
for Metadate Harvesting (OAI-PMH)); 

• відповідно зібрані, впорядковані, збережені і розповсюджені (є 
частиною наукової комунікації). 



ІР та Відкритий Доступ 

• Особливості інституційних репозитаріїв 
• Забезпечують критичну складову в 

реформуванні системи наукової комунікації 
• розкривають доступ до досліджень,  
• підтверджують контроль над дослідженнями 

науковою спільнотою,  
• підвищують конкуренцію та знижують монопольну 

владу журналів,  
• підвищують значимість інституцій та бібліотек, які 

підтримують інституційні репозитарії  



ІР та Відкритий Доступ 

• Особливості інституційних репозитаріїв 
• Мають потенціал служити реальними 

показниками якості наукової установи  
 

• Демонструють наукову, соціальну та 
економічну значимість дослідницьких робіт і, 
таким чином, статус та суспільне значення 
наукової установи 



ІР та Відкритий Доступ 

• Перший інституційний репозитарій – 1991 рік 
• 21 березня 1991 - ETH E-Collection -  

• Швейцарський державний інститут технологій  
http://e-collection.library.ethz.ch/  

• 1 лютого 2013 – 19 674 матеріалів 

• 1 травня 2015 – 27 000 матеріалів 
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• Registry of Open Access 
Repositories (ROAR) -  
http://roar.eprints.org/ 

 Університет Саутгемптона, 

Великобританія 

 

• Directory of Open Access  
Repositories (DOAR) -  
http://www.opendoar.org/index.html  

 Нотінгемський університет, 
Великобританія 

Директорії репозитаріїв 

ІР та Відкритий Доступ 

http://roar.eprints.org/
http://www.opendoar.org/index.html
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Розвиток ІР в Україні 
 листопад 2006 

• Україна – 1 зареєстрований репозитарій  
– Архів громадянського суспільства  

 

• 2 пілотних проекти – УКУ та НаУКМА 
 



Розвиток ІР в Україні 
  

 



Розвиток ІР в Україні 
 • SSM – Simple Search Metadata in Open 

Ukraine Archives  
http://www.oai.org.ua/  
• Система пошуку у відкритих архівах України 

надає можливість проводити централізований 
пошук у відкритих наукових електронних 
архівах України 

• 42 репозитарії +  
• 7 окремих журналів +  
• 8 журналів як один ресурс на OJS «Наукові 

журнали Тернопільського державного 
медичного університету імені 
І.Я.Горбачевського» 
 

 
 
 

http://www.oai.org.ua/


Розвиток ІР в Україні 

• Ranking Web of Repositories - 2015 
http://repositories.webometrics.info/en 

•  39 українських репозитаріїв  
 

 

 

1/ 
198 Lviv Polytechnic National University Repository 

2/ 
277 Sumy State University Institutional Repository 

3/ 
327 Zhytomyr State University Library 

4/ 
480 National University of Ostroh Academy Digital Repository 

5/ 
532 Kharkiv National University Institutional Repository 

15/  
925 Kharkov National Medical University Repository 

18/ 
1044 Bukovinian State Medical University Institutional Repository 

27/ 
1292 National University of Pharmacy Electronic Archive 
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Розвиток ІР в Україні 
Програмне забезпечення 



Розвиток ІР в Україні 
 • ІР Національної академії педагогічних наук 

України - http://lib.iitta.gov.ua/view/divisions/  
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Розвиток ІР в Україні 
Житомирський державний університет 

  
 

 
 



Розвиток ІР в Україні 
  

 
 

 



Розвиток ІР в Україні – підсумуємо 
 

• Зростання зацікавленості до репозитаріїв 
 
 

• Дискусії серед бібліотекарів щодо 
підтримки окремого ІР 
 

• Недостача ІТ фахівців 
 

• Потреба в методичній підтримці 
 
 
 

 
 



Розвиток ІР в Україні – підсумуємо 
  
 

10 років  на зеленому шляху  
 

Oksana.Bruy@gmail.com  
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