
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

INFORMATIONAL TECHNOLOGIES 75

http://doi.org/10.35668/2520-6524-2019-4-10  
УДК 001.89 

О.С. ЧМИР, д-р екон. наук, професор 

РОЗВИТОК ЕКОСИСТЕМИ ПІДТРИМКИ НАУКИ, 
ОСВІТИ  ТА ІННОВАЦІЙ 

Резюме. У статті розглянуто питання створення Національного репозитарію академічних текстів (НРАТ). 
Описано загальну концепцію формування та окремі аспекти діяльності Національного репозитарію від-
повідно до проголошеної в нормативних документах мети та місії НРАТ. Визначено його роль у розвитку 
наукової, освітньої та інноваційної діяльності, а також щодо утвердження на вітчизняному ґрунті принципів 
академічної доброчесності. Продемонстровано механізм позитивного впливу загальнонаціонального науко-
вого архіву на сферу наукових досліджень через відкритість інформації, можливості оперативної наукової 
комунікації, значне розширення аудиторії, у якій проводиться обговорення гіпотез та отриманих результатів. 
Визначено ключові аспекти впливу доступності якісної інформації на освітні процеси впродовж життя лю-
дини – від початкової освіти до підвищення кваліфікації та набуття нових знань і навичок. Показано, як саме 
функціонування Національного репозитарію академічних текстів може допомогти науковцям, освітянам і 
підприємцям подолати “долину смерті інновацій” завдяки інструментам інформаційної інтеграції. Доведено, 
що Національний репозитарій не може бути лише електронним архівом вітчизняних академічних текстів із 
відповідним реєстром та електронними примірниками, доступними для ознайомлення у режимі 24/7. Не-
достатньо лише зберігати дані. Потрібно забезпечити їх максимально повне залучення в обіг. Тому НРАТ 
має стати основою вітчизняної цифрової екосистеми науки, освіти й інновацій, побудованої на принципах 
інклюзії, — всеохоплюючого процесу, в рамках якого надаються широкі можливості усім зацікавленим сто-
ронам на принципах доступності, рівних можливостей, сталості, стабільності, розвитку. Продемонстровано 
здатність НРАТ сприяти валоризації, тобто продуктивному використанню наукових даних. Наведено аргу-
ментацію того, що офіційний веб-портал Національного репозитарію не може обмежуватись однією функ-
цією — слугувати точкою доступу до академічних текстів. Він має також підтримувати академічну доброчес-
ність, відкриту науку, забезпечувати інформаційну підтримку основних категорій відвідувачів і користувачів. 
Запропоновано орієнтовну структуру інформаційно-довідкових матеріалів, які мають бути представлені на 
офіційному веб-порталі НРАТ. 
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ВСТУП

“Інформація — це нова нафта” (“Data is the 
new oil”)  проголосив СЕО Intel Брайан Кржанич 
на конференції Automobility у Лос-Анжелесі в 
листопаді 2016 року [1]. Така метафора доволі 
влучна, адже у світі відбувається четверта про    -
мислова революція, у рамках якої в еконо міч ну 
та соціальну сферу впроваджуються кі бер фізичні 
системи. Якщо четвертий технологічний уклад 
(ХХ ст.) базувався на масовому використанні 
двигуна внутрішнього згоряння, основою роботи 
якого є продукти переробки нафти, то базу 
п’ятого (кінець ХХ — початок ХХІ ст.) становлять 
інформаційно-комунікаційні технології [2]. 

Створення технічних можливостей для  
збирання, збереження та передачі інфор ма-
ції щодо явищ навколишнього світу та жит-
тє діяльності людей призвело до лавино-
подібного зростання обсягів даних, доступних 
для використання. Їх продукують соціальні 
медіа, засоби масової комунікації, обладнання 
з відповідними датчиками (наприклад, під’єд-
наними до всесвітньої мережі), інтернет-плат - 

форми тощо. Кількість таких джерел над зви-
чайно велика та постійно зростає. 

Вважається, що кожного дня створюється 
понад 2,5 квінтильйони байт або 2,5 мільйони 
трильйонів байт даних. Згідно з експертними 
оцінками, у наступному році кожна людина в 
середньому щоденно буде генерувати 1,5 GB 
даних [1] або 547 GB на рік. З урахуванням 
наявного населення планети це означає ство-
рення інформації в неймовірних обсягах понад 
11,3 EB/добу або 4,1 ZB/рік. І це стосується  
лише людської діяльності. Додавання до 
системи пристроїв, що належать до інтернету 
речей, збільшує зазначені обсяги на порядки. 
Лише один автономний автомобіль генерує 
4 TB даних на добу або 1,5 PB щороку. Отже, 
маємо надзвичайні масштаби інформаційних 
ресурсів, які лише починають формувати нові 
риси сучасного та майбутнього світу. І людство 
має навчитись ефективно працювати з ними, 
розуміючи пов’язані з цим виклики. Сказане 
повною мірою стосується наукової та освітньої 
сфер діяльності.
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Проте нікуди не зникла, а навіть стала більш 
гострою традиційна проблема, пов’язана з 
якістю та ефективністю використання даних. 
Якість даних ми розуміємо як об’єктивність, 
точність, прозорість, відкритість, доступність, 
актуальність, коректність, надійність, валідність 
і верифікованість, придатність для обробки. 

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Оскільки дані не самоціль, а цінне джерело 
інформації для аналітичних досліджень та  
ресурс для навчання і розвитку, мають пос-
тійно удосконалюватись інструменти ро боти  
з ними. Окрім того, дані мають бути пов’язані 
між собою. Наприклад, набір даних (включаючи 
Big Data), які вже оброблялися за допомогою 
певних технологій для вирішення конкретного 
завдання, потребує посилання на опис цьо-
го завдання, методику його вирішення, вико-
ристане програмне забезпечення, отримані 
результати та їх інтерпретацію. Саме такий 
набір даних матиме найбільшу цінність для 
суспільства. Отже, необхідно забезпечити на-
лежні умови для збору, перевірки, обробки, 
систематизації, збереження та надання у від-
критий доступ інформації, що в сукупності 
дозволить підняти на якісно новий рівень ос-
віт ню, наукову та інноваційну діяльність. Оп-
ра  цюванню зазначених питань і присвячена 
пропонована вашій увазі стаття.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
І ПУБЛІКАЦІЙ

Чимало наукових праць присвячено ролі 
цифрових архівів у збереженні наукової, 
освітньої та іншої суспільно значимої інформації 
[3–4]. Дослідники вивчають теоретичні та 
прикладні аспекти побудови системи кількісних 
та якісних показників використання наукових 
публікацій, а також їх впливовості, інструменти 
науко-, бібліо-, вебометрії [5–9], підходи до 
організації метаданих, управління ними й 
використання у науковій та освітній діяльності 
[10–11], управління даними, забезпечення пов -
торюваності й достовірності інформації [12–14].  
Також предметом досліджень є практичні 
питання реалізації політики відкритої науки та  
діяльності репозитаріїв [15–20], що дає зм о гу  
сформувати уявлення про спільні риси, від-
мінності, сильні сторони та недоліки конкретних 
проєктів, що зумовлені національними особ-
ливостями та стадією зрілості електронних 
архівів. Окремий сегмент наукових публікацій 
охоплює дослідження сфери соціальних 
комунікацій і мереж обміну науковою та ос-
віт ньою інформацією, питання мотивації дос-
лідників [21–26]. 

Більш детальний огляд актуальних публі-
кацій з проблематики, що розглядається, 
представлено у матеріалах нашого дослідження 
[27]. Разом із тим, наукові, методичні і прак - 
тичні питання створення єдиного загально-
національного архіву наукової, освітньої та 
інноваційної інформації України, системно 
майже не розглядалися. 

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ 

Упровадження цифрових рішень у наукову 
та освітню діяльність відбувається стрімко 
та за багатьма напрямами. Воно покликане 
упорядкувати документообіг, спростити роботу 
з документами, зробити доступними наукові 
джерела інформації, запропонувати зручні 
засоби архівування, а також комунікації між 
науковцями для формування академічних 
спільнот, обміну даними, рецензування тощо.

Перші відкриті цифрові архіви наукових 
даних почали створюватися ще на початку 
1990-х рр., а зараз їх кількість сягає декількох 
тисяч. Зокрема, згідно з рейтингом репозитаріїв 
від Cybermetrics Lab, у світі налічується 2790 
усіх видів сховищ, основу яких становлять 
інституційні репозитарії (2708) [28], OpenDOAR 
містить відомості про 3903 репозитарії [29], 
DOAJ охоплює 12 686 журналів зі 128 країн [30]. 

Міжнародні наукометричні бази працюють 
з відфільтрованим за кількісними та якісними 
характеристиками контентом за основними 
галузями знань, що складається з публікацій 
майже з усіх країн світу (Web of Science, Sco-
pus). Існують мультидисциплінарні міжнародні 
та національні бази (EBSCO, e-library), тематичні 
архіви (Medline, Arxiv, Statista) тощо. 

Зібрання наукової інформації, створені 
в цифровому середовищі та доступні корис-
тувачам онлайн, спростили доступ до акаде-
мічних даних і практично знищили кордони, які 
заважали науковій комунікації. Вони вирішують 
завдання збереження та систематизації ін-
фор мації, забезпечують видимість наукових 
розробок, прямо або опосередковано сприяють 
формуванню мереж науковців за галузевою 
належністю або характером вирішуваних нау-
кових завдань. 

Щоб підвищити ефективність роботи корис-
тувачів із різними електронними архівами ши-
роко використовуються харвестри, які по суті 
є хабами даних або інструментами пошуку не-
обхідної інформації з різних джерел у інтернет-
мережі, — у єдиній точці доступу. 

Окрему нішу займають платформи, які  
поєд нують функції соціальної мережі, циф-
рового архіву, площадки для обговорення 
та рецензування наукових досліджень, фор-
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му вання творчих колективів, пошуку вакан-
сій і мережевого спілкування (Researchgate, 
Academia).

В Україні функціонує більше сотні наукових 
електронних архівів, які підтримуються зак-
ладами вищої освіти, науковими установами 
та видавництвами [31]. Вони по-різному орга-
нізовані, мають нетотожну структуру і глибину 
даних, різні пошукові системи, політики по во-
дження з даними, використовують різні прог- 
рамні продукти тощо. Однак єдиної системи 
гарантованого постійного збереження інфор-
мації та інтегрованої пошукової системи досі 
не створено.

Існує усталена практика надання обов’яз-
кового примірника [32], передачі на збережен-
ня електронних версій наукових періодичних 
фахових видань [33], державної реєстрації та 
обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-
конструкторських робіт і дисертацій [34], а також  
реєстрації технологій та їх складових [35]. Це 
розрізнені системи, у яких накопичено цінну 
інформацію про вітчизняну науку, освіту та 
ін новаційну діяльність. Науковці та практики 
активно використовують їх у своїй роботі. Проте 
синергетичний ефект від поєднання в єдиному 
архіві цих та інших даних може бути досягнутий 
саме у Національному репозитарії академічних 
текстів (НРАТ), рішення про створення якого 
прийнято Кабінетом Міністрів України у 2016–
2017 роках [36–37]. Це рішення матиме значний 
вплив на розвиток наукової та освітньої сфери 
України.

У НРАТ, відповідно до нормативних доку-
ментів, будуть представлені всі основні види 
академічних текстів — від кваліфікаційних робіт 
здобувачів вищої освіти до статей у наукових 
виданнях, монографій, звітів у сфері наукової 
та науково-технічної діяльності, науково- і 
навчально-методичних праць, депонованих 
наукових робіт. Метадані цього контенту 
забезпечать видимість інформації про авторів, 
їх афіляцію, сформовані творчі колективи, 
впровадження розробок тощо [38]. 

Важливість НРАТ для науки складно пере-
оцінити. Національний репозитарій буде вери-
фікованим і надійним джерелом інформації для 
вчених, звідки вони отримуватимуть актуальні 
відомості про новітні розробки, передові нау - 
кові школи, проривні ідеї. Завдяки НРАТ 
скорочується час, який раніше був необхідний 
для повноцінного обміну інформацією, суттєво 
знижуються й витрати ресурсів для її отримання. 
Ще один важливий аспект — формування 
завдяки репозитарію віртуальної площадки для 
реалізації важливих етапів процесу наукового 
дослідження — “обкатки” гіпотез, пошуку колег 

для проведення спільних досліджень, фахового 
обговорення наукових результатів тощо.  

Інформаційне середовище НРАТ та його ши-
рока доступність для всіх бажаючих має стати 
акселератором освітнього процесу. Кон тент 
НРАТ буде затребуваний для цілей навчання 
на різний його стадіях — від загальної до ви-
щої освіти, а також під час підвищення ква лі-
фікації, набуття нових знань і навичок у рамках 
безперервної освіти впродовж життя. 

Ще один аспект — підтримка інновацій. 
Вже стало “загальним місцем” казати про те, 
що інновації є основою розвитку економіки та 
суспільства загалом, забезпечують прогрес 
виробничої сфери, дають змогу запроваджувати 
нові інструменти підтримки соціальних транс-
формацій, а за належного регулювання — 
сприяють збереженню та відновленню еко-
систем. Без інновацій бізнес не може зберігати 
свої конкурентні позиції, створювати нові ринки, 
розвиватися. З іншого боку, постачальником 
і провідником інноваційних змін є наука, де, 
власне, інноваційні розробки зароджуються, та 
освіта, що формує кадри, здатні реалізовувати 
інновації. 

Подолання “долини смерті інновацій” пот ре- 
 бує ефективної екосистеми, здатної забез-
печити трансфер технологій і знань та з’єднати 
основних акторів інноваційного процесу. Міс-
цем, де можуть ефективно комунікувати пред  - 
ставники бізнесу, освіти та науки, інно ва цій-
ним аналогом “market place”, має стати На-
ціональний репозитарій. Адже у НРАТ буде 
накопичуватись, постійно оновлюватись, на-
дійно зберігатись та надаватися у відкритий 
доступ інформація про основні наукові до-
сяг нення вітчизняної науки та їх практичне 
впровадження, відомості про авторів розробок, 
результативні творчі колективи, а також наукові 
та освітні інституції, їх науковий, освітній, лабо-
раторний потенціал, організації, які здійснюють 
фінансування. 

Для того, щоб отримати інформацію від-
повідного змісту, необхідно або дуже добре 
знати конкретний сегмент ринку або витратити 
значні ресурси (як фінансові, так і часові) на 
пошук розробок чи інституцій, де готують від-
повідні кадри або є необхідні лабораторії. 
Отже бізнес, йдучи традиційним шляхом, не 
має можливості швидко вирішувати актуальні 
завдання, отже, втрачає доходи і стратегічні 
перспективи. 

У нинішніх реаліях пошук інформації про  
наукові розробки вітчизняних науковців пот-
ребує кропіткої фахової роботи з великою 
кількістю джерел інформації, представленої 
на різноманітних площадках. Наприклад, щоб 
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отримати дані про науковий потенціал закладів 
вищої освіти та наукових установ і організацій 
України, потрібно працювати з їх сайтами та 
ін ституційними репозитаріями, які мають не-
тотожний інтерфейс і структуру. У результаті 
лише один пошуковий запит за однією або 
декількома ключовими ознаками потребуватиме 
задіяння не менше 700 ресурсів, працювати 
необхідно з кожним — окремо, причому не всі 
вони надають інформацію онлайн. 

На відміну від цього доступного, але доволі 
витратного способу, робота з Національним 
репозитарієм академічних текстів (після його 
повноцінного введення в експлуатацію та 
наповнення відповідним контентом) дасть змогу 
працювати на єдиній площадці — офіційному 
веб-порталі НРАТ, користуючись зручним 
інтерфейсом, зрозумілою пошуковою системою 
та власним електронним кабінетом. Це на 
порядок зменшить витрати часу та спростить 
пошук як відомостей про окремих науковців, 
так і наукові й освітні інституції, які будуть ко-
рисними бізнесу для забезпечення трансферу 
знань і технологій. 

Національний репозитарій не має бути у бук-
вальному розумінні лише електронним архівом 
вітчизняних академічних текстів із відповідним 
реєстром та електронними при мірниками, до-
ступними для ознайомлення всім користувачам 
у режимі 24/7.  

НРАТ має стати основою вітчизняної цифро-
вої екосистеми науки, освіти та інновацій, по-
будованої на принципах інклюзії. Йдеться  
про всеохоплюючий процес, у межах якого 
надаються широкі можливості всім зацікавленим 
сторонам з метою досягнення суспільного прог - 
ресу. Ознаками та принципами інклюзії є дос-
тупність, рівні можливості, сталість, стабільність 
і розвиток [39]. 

Недостатньо лише зберігати дані — варто 
забезпечити їх максимально повне залучення в 
обіг, тобто практичне використання у науковій, 
освітній та інноваційній діяльності. Для цього 
потрібно створити середовище, де: 

• академічні тексти будуть аналізуватися за  
допомогою спеціально налаштованих інс-
трументів; 

• можна буде пов’язувати академічні тексти 
з джерелами інформації, посиланнями на 
розробки інших авторів;

• буде здійснюватися моніторинг практичного 
втілення ідей та їх розвитку;

• стане доступним спостереження за діяль-
ністю творчих колективів;

• очевидною буде динаміка змін у різних га-
лузях знань, народження та відмирання 
кон цепцій, формування нових дисциплін на  

основі нетривіальних міжгалузевих об’єд-
нань;

• усі зацікавлені сторони отримають доступ 
до актуальної інформації про новітні прик-
ладні розробки.
Архів академічних текстів має бути допов-

нений масивами даних, зібраних під час про-
ведення спостережень, наукових експеримен-
тів і соціологічних опитувань, методиками та 
протоколами досліджень, відомостями про 
використані математичні моделі й програмні 
продукти, описами принципів і способів ана-
літичної обробки даних (включаючи прийняті 
допущення, цілі та критерії оцінювання), ін-
фор мацією про отримані результати та їх ін-
тер претацію авторами досліджень. 

Юридичним і фізичним особам, які воло-
діють великими даними (Big Data) й зацікав-
лені у їх обробленні задля вирішення певних 
завдань, НРАТ (за умови дотримання певних 
правил) надасть можливість розміщувати на 
своїх ресурсах відповідну інформацію. Кон-
тент НРАТ також має включати відомості про 
розроблені технології і, можливо — патенти.  

Наскрізний зв’язок наукових розробок, ав  - 
торів академічних текстів, наукових та освітніх 
інституцій, наукових колективів і шкіл, об’єктів 
практичного впровадження результатів НДДКР,  
сформований на різнопланових даних НРАТ,  
забезпечить ефективне використання науко-
вого, освітнього, лабораторного та вироб ничого 
потенціалу країни.

Усе, що було сказано вище, стосувалось 
ака демічних текстів і пов’язаних з ними даних. 
Вони є найголовнішим і найціннішим ресурсом, 
заради збереження й надання доступу до якого 
створюється НРАТ. Разом із тим, офіційний веб-
портал не може обмежуватись однією функ-
цією — слугувати точкою доступу до академічних 
текстів. Адже основна мета Національного ре-
позитарію полягає не лише у всебічній підтримці 
розвитку освітньої, наукової, науково-тех нічної 
та інноваційної діяльності шляхом поліпшення 
доступу до академічних текстів, а й у сприянні 
академічній доброчесності. 

Утвердження культури академічної добро-
чесності нагально потрібне вітчизняній науці 
та освіті, що підтверджує активний діалог, який 
ведеться на різних площадках — у Верховній 
Раді, Уряді, МОН України, НАЗЯВО тощо [40–
44]. Проєкти відповідного спрямування вже 
реалізуються [45]. 

Неможливо побудувати позитивну ака де міч - 
ну репутацію окремого науковця, закла ду ви-
щої освіти, наукової установи та їх струк тур -
них підрозділів без прозорості оцінок якос  ті  
наукових текстів та індивідуальної від по ві-
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дальності авторів, інституцій, до яких вони 
афільовані, а також безпосередніх учасників 
про цесу здобуття освіти. Поступово стає нор - 
мою практика обов’язкової перевірки квалі-
фі каційних робіт здобувачів вищої освіти та 
наукових праць, у яких висвітлено резуль тати 
дисертаційних досліджень, на наявність неко - 
ректних запозичень. У цьому контексті репози-
тарій відіграватиме важливу роль, оскільки він 
формує відкритий архів наукової та освітньої 
інформації, який буде використовуватися 
різноманітними антиплагіатними сервісами як  
база для порівняння під час перевірки на  
наявність збігів текстових і графічних фраг-
ментів. 

Також офіційний веб-портал репозитарію 
має стати цінним інструментом інформаційної 
підтримки політики академічної доброчесності. 
Для того, щоб наукові та освітні установи імп-
лементували у свою діяльність кращі практики, 
необхідно їх інформаційно підтримувати. На-
приклад, заклади вищої освіти  приймають 
влас ні кодекси академічної доброчесності як 
важливий несудовий інструмент боротьби з 
академічною недоброчесністю. Ці кодекси мають  
інтегрувати у собі дієві норми щодо виявлення, 
оцінювання та реагування на випадки акаде-
мічної недоброчесності. 

Важливим чинником прогресу в цій сфері 
можуть стати представлені на порталі НРАТ: 

• результати відповідних досліджень; 
• кодекси академічної доброчесності; 
• меморандуми або декларації означеного 

спрямування; 
• типові угоди/контракти зі здобувачами 

освіти та працівниками освітніх і наукових 
установ щодо зобов’язання керуватись 
прин  ципами відкритої науки;

• юридично досконалі вимоги щодо надання 
робітниками (під час прийому на роботу)  
і слухачами (перед початком навчання) 
згоди на розміщення в інституціональних 
репо зитаріях академічних текстів і служ бо-
вих творів їх авторства; 

• поради від провідних вітчизняних і зарубіж-
них установ; 

• матеріали моніторингу дотримання акаде-
міч ної доброчесності.
Поширення практик академічної добро-

чес ності є неможливим у закритому сегмен-
тованому середовищі з надмірним обмеженням 
доступу до наукової інформації. Тому доцільно 
доповнити інформаційні ресурси НРАТ мате ріа-
лами про політику відкритої науки та відкритого 
доступу, принципи FAIR тощо.  

Лише висвітленням названих вище питань 
неможливо обмежити інформаційно-довідкову 

складову офіційного веб-порталу НРАТ. Орієн тую - 
 чись на цільову аудиторію відвідувачів, ко рис - 
 тувачів та інституціональних учасників репози-
та рію [46], доцільно подавати актуальні відо-
мості про нормативно-правову базу, новини, 
документи, винесені на суспільне обговорення, 
які мають бути окремо структуровані для нау-
ков ців, освітян, інноваторів. До складу цих ма -
теріалів варто включаючи відомості про май-
бутні захисти здобувачів вищої освіти освітньо-
наукового та наукового рівня з дос тупом до 
заздалегідь оприлюднених текстів дисертацій. 
Також для інституційних учасників буде корисною 
інформація щодо видавничої діяльності й кращих 
фахових видань України та світу.

ВИСНОВКИ

Таким чином, за допомогою Національного 
репозитарію академічних текстів, побудованого 
в рамках описаної вище концепції, усі учасники 
інноваційного процесу — науковці, освітяни, 
підприємці — зможуть ефективно об’єднати 
зусилля з метою досягнення суспільного прог-
ресу. Завдяки Національному репозитарію 
фактично будуть створені умови для валоризації 
наукових даних у розумінні їх продуктивного 
використання як наукового, освітнього та ін-
но ваційного ресурсу. Адже у процесі роботи з 
контентом НРАТ (академічні тексти, пов’язані з 
ними дані, метадані) генеруватиметься цінність, 
яка буде реалізована економічними суб’єктами, 
а також буде приносити економічний дохід і 
суспільну користь.

Разом із тим, запропоноване нами ба чен-
ня Національного репозитарію не є всеохоп-
люю чим. У світі активно розвиваються он-
лайнові архіви та хмарні сервіси, які прямо чи  
опосередковано впливатимуть на всі інші елект-
ронні сховища даних, формуючи нові стандарти 
роботи з інформацією (зокрема — аналітичної)  
і техніко-техно ло гічні рішення, змінюючи правові 
режими тощо. Національний репозитарій має 
імплементувати кращі практики, інтегруватися 
з аналогічними вітчизняними та зарубіжними 
інформаційними системами. Отже, детальної 
розробки потребують правила та методики ро-
бо ти з даними, пов’язаними з академічними 
текстами, включаючи метадані, списки поси-
лань, джерела використаної інформації, ма-
сиви дослідницьких даних. Окремої уваги 
зас  луговує такий аспект діяльності НРАТ, як 
забезпечення наукової комунікації. Ці та інші 
питання, пов’язані з розвитком і постійним удос - 
коналенням Національного репозитарію, роз-
ширенням його контенту та функціональних 
можливостей, будуть потребувати подальших 
досліджень.
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ECOSYSTEM DEVELOPMENT SUPPORT FOR SCIENCE, EDUCATION AND INNOVATION

Abstract. The article discusses the creation of the National Repository of Academic Texts (NRAT). The general 
concept of the formation and certain aspects of the activities of the National Repository are described in accor-
dance with the goal and mission of the NRAT proclaimed in regulatory documents. Its role in the development of 
scientific, educational and innovative activities, as well as in terms of the establishment of principles of academic 
integrity on a domestic basis, is determined. The mechanism of the positive impact of the national scientific ar-
chive on the field of scientific research is demonstrated due to the openness of information, the possibility of oper-
ational scientific communication, a significant expansion of the audience in which the hypotheses and the results 
are discussed. The key aspects of the impact of the availability of quality information on educational processes 
throughout a person’s life, from primary education to advanced training and the acquisition of new knowledge 
and skills, are identified. It is shown how the functioning of the National Repository of Academic Texts can help 
scientists, educators and entrepreneurs overcome the “valley of the death of innovation” through information in-
tegration tools. It is proved that the national repository cannot be only an electronic archive of domestic academic 
texts with the corresponding registry and electronic copies available for review 24/7. It is not enough to save 
data. It is necessary to ensure their maximum full involvement in circulation. Therefore, NRAT should become the 
basis of the domestic digital ecosystem of science, education and innovation, built on the principles of inclusion, 
a comprehensive process in which wide opportunities are provided to all interested parties on the principles of 
accessibility, equal opportunities, permanence, stability, development. The ability of NRAT to provide valorization, 
that is, the productive use of scientific data, is demonstrated. The argument is given that the official portal of the 
National Repository cannot be limited to one function — to serve as an access point to academic texts. It should 
also maintain academic integrity, open science, provide information support for the main categories of visitors and 
users. Based on this, an approximate structure of information and reference materials is proposed, which should 
be placed on the official web portal of NRAT.

Keywords: National repository of academic texts, education, science, innovation, electronic archive, data storage,  
information.

Е.С. ЧМЫРЬ, д-р экон. наук, профессор 

РАЗВИТИЕ ЭКОСИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ НАУКИ, ОБРАЗОВАНИЯ И ИННОВАЦИЙ

Резюме. В статье рассматриваются вопросы создания Национального репозитария академических текстов 
(НРАТ). Описана общая концепция формирования и отдельные аспекты деятельности Национального 
репозитария в соответствии с провозглашенной в нормативных документах целью и миссией НРАТ. 
Определена его роль в развитии научной, образовательной и инновационной деятельности, а также в части 
утверждения на отечественной почве принципов академической добропорядочности. Продемонстрирован 
механизм положительного влияния общенационального научного архива на сферу научных исследований 
благодаря открытости информации, возможности оперативной научной коммуникации, значительному 
расширению аудитории, в которой проводится обсуждение гипотез и полученных результатов. Определены 
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ключевые аспекты влияния доступности качественной информации на образовательные процессы в 
течение жизни человека — от начального образования до повышения квалификации и приобретения новых 
знаний и навыков. Показано, как функционирование Национального репозитария академических текстов 
может помочь ученым, педагогам и предпринимателям преодолеть “долину смерти инноваций” благодаря 
инструментам информационной интеграции. Доказано, что Национальный репозитарий не может быть 
только электронным архивом отечественных академических текстов с соответствующим реестром и 
электронными экземплярами, доступными для ознакомления в режиме 24/7. Недостаточно только сохранять 
данные. Нужно обеспечить их максимально полное вовлечение в оборот. Поэтому НРАТ должен стать 
основой отечественной цифровой экосистемы науки, образования и инноваций, построенной на принципах 
инклюзии, — всеобъемлющего процесса, в рамках которого предоставляются широкие возможности всем 
заинтересованным сторонам на принципах доступности, равных возможностей, постоянства, стабильности, 
развития. Продемонстрирована способность НРАТ обеспечивать валоризацию, то есть продуктивное 
использование научных данных. Приведена аргументация в отношении того, что официальный портал 
Национального репозитария не может ограничиваться одной функцией — служить точкой доступа к 
академическим текстам. Он должен также поддерживать академическую добропорядочность, открытую 
науку, обеспечивать информационную поддержку основных категорий посетителей и пользователей. 
Исходя из этого предложена примерная структура информационно-справочных материалов, которые 
целесообразно размещать на официальном веб-портале НРАТ.

Ключевые слова: Национальный репозитарий академических текстов, образование, наука, инновации, 
электронный архив, хранение данных, информация.


