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Використання відкритої науки у науковій діяльності закладів дозволяє
підвищити рівень інформаційного доступу та прозорості інформації про
результати наукових досліджень та її популяризацію у світі. У свою чергу
потрібні важелі впливу та дієві механізми підвищення рівня прозорості
поширення науки та можливості отримання вхідних даних з наукових

досліджень. У даній статті проаналізовано роботи представників національних
та міжнародних наукових шкіл щодо досліджень відкритої науки та її впливу на
наукову активність організацій. Розглянуто понятійну категорію «відкрита
наука». Досліджено основні складові відкритої науки у системі наукової
діяльності організацій, до яких віднесено: легкий доступ до наукової продукції,
прозорий огляд результатів досліджень, відкритий методичний комплекс,
доступний навчальний процес та можливість використання програмних
продуктів без обмеженого доступу. Відзначено наукові принципи відкритості,
що характеризують формування відкритої науки, до яких віднесено принципи
якості та доброчесності, користі для суспільства, рівності та справедливості,
різноманітності та інклюзивності. (має бути 700-800 знаків без пробілів)
Ключові слова: наука, робота, інформація, принцип, аналіз.
The use of open science in the scientific activities of institutions allows to increase
the level of information access and transparency of information about the results of
scientific research and its promotion in the world. In turn, we need leverage and
effective mechanisms to increase the level of transparency in the dissemination of
science and the ability to obtain input from research. This article analyzes the work of
representatives of national and international scientific schools on the study of open
science and its impact on the scientific activity of organizations. The conceptual
category of «open science» is considered. The main components of open science in
the system of scientific activity of organizations are studied, which include: easy
access to scientific products, transparent review of research results, open
methodological complex, accessible educational process and the possibility of using
software products without limited access. The scientific principles of openness,
which characterize the formation of open science, which include the principles of
quality and integrity, benefits for society, equality and justice, diversity and
inclusiveness. The practical mechanisms of the influence of open science on the
scientific activity of institutions are studied. A comparative analysis of the practical
implementation of open science in the European Union, the United States and the
African continent. Author's proposals on the ways of development of open science
and its impact on the scientific activity of institutions are formed, which include:
increasing the transparency of information about the scientific results of institutions

and scientific results of scientists; formation in society of positive views on the
academic integrity of scientific products and services; raising the level of European
integration processes of the domestic scientific space. The main conclusions of
scientific research and outlined further ways of scientific research are formed.
(мінімальний обсяг – 1800 знаків без пробілів).
Keywords: science, work, information, principle, analysis.
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