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Управління даними 
досліджень (Research Data 
Management) – частина дослідницького 
процесу, метою якої є організація даних 
від моменту їх залучення у 
дослідницький цикл до поширення та 
архівування результатів



Складові управління даними

Створення даних та плану для їх 
використання

Організація, структурування та 
ідентифікація даних

Зберігання – захист даних, 
забезпечення до них доступу, 
збереження та копіювання

Поширення даних



Які дані поширюють

Не всі дані, що створюються під час 
дослідження, потребують поширення. На етапі 
планування це потрібно врахувати заздалегідь.

Можливе поширення як неструктурованих 
(первинних даних), так і структурованих.

Дані можуть бути як відкритого, так і закритого 
чи обмеженого доступу.



Поширення даних сприяє

• Заохоченню наукових дебатів
• Промоції інновацій та потенційному новому 

використанню даних
• Новому співробітництву між тим, хто 

створював дані, та тим, хто їх використовує
• Максимізації прозорості та підзвітності
• Контролю над результатами досліджень
• Вдосконаленню та верифікації методів 

досліджень
• Зниженню вартості дублювання збору даних
• Збільшенню впливу та видимості досліджень
• Стає ресурсом для тренувань та навчань



З якою метою поширюють дані
Убезпечити від втрати
Дати можливість іншим перевірити власні 
результати
Підтримка відритого доступу
Надати можливість повторного використання
Збільшення цитувань
Політики університетів

Вимоги грантодавців
Журнальні політики



Горизонт2020

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020
/other/hi/oa-pilot/h2020-hi-erc-oa-guide_en.pdf

“The European Research Council supports the 
basic principle of Open Access to research data. It 
therefore recommends to all its funded 
researchers that they follow best practice by 
retaining files of all the research data they have 
produced and used during the course of their work, 
and that they be prepared to share these data with 
other researchers whenever they are not bound by 
copyright restrictions, confidentiality requirements, 
or contractual clauses.”

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/oa-pilot/h2020-hi-erc-oa-guide_en.pdf


Горизонт2020

Грантоотримувачі можуть не 

відкривати дані, проте мають 

обгрунтувати чому.

http://ec.europa.eu/research/press/201
6/pdf/opendata-infographic_072016.pdf

http://ec.europa.eu/research/press/2016/pdf/opendata-infographic_072016.pdf


Nature

Політика журналу вимагає, 

щоб усі матеріали з 

дослідження, код, дані та 

протоколи були доступними 

для читачів. Для великих 

наборів даних пропонується 

використання репозитаріїв.

http://www.nature.com/authors/policies/availability.html#data

http://www.nature.com/authors/policies/availability.html%23data


PLOS

«Дані, що лежать в основі 

дослідження, повинні бути 

оприлюднені. Інші випадки 

мають узгоджуватися із 

редактором. Дані мають бути 

де-ідентифіковані»

https://www.plos.org/editorial-publishing-policies

https://www.plos.org/editorial-publishing-policies


Scientific Data
Рецензований журнал, що 

публікує описи та аналіз 

науково важливих наборів 

даних. Статті називаються 

Data Descriptors, поєднують 

наративну частину та 

структуровану (метадані), 

містить опис методології збору 

даних та технічного аналізу. 
https://www.nature.com/sdata/about/principles

https://www.nature.com/sdata/about/principles


https://www.nature.com/articles/sdata201776

https://www.nature.com/articles/sdata201776


Способи поширення даних
• депонування їх в банк даних чи 

спеціалізований архів

• подання в журнал разом із публікацією

• розміщення в інституційному репозитарії

• розміщення на сайті проекту чи інституційному 

сайті

• неофіційне поширення (персонально, на запит 

інших дослідників)

https://www.nature.com/sdata/about/principles

https://www.nature.com/sdata/about/principles


На що звернути увагу, обираючи сховище для 
розміщення даних
Які формати підтримує, чи змінює якість 
даних під час розміщення?
Які метадані присвоює?
Чи є політики авторства, чи підтримує 
ліцензії?
Чи робить бекапи і як регулярно?
Чи присвоює ідентифікатор?
Чи рецензується?
Які можливості доступу передбачає?



Re3data
Глобальний реєстр репозитаріїв даних 
досліджень з усіх дисциплін. 
Запущений у травні 2013 року. На 
сьогодні надає інформацію про близько 
2000 репозитаріїв.





Склад Re3data (за темою)

4 основні предметні категорії, на які 

розподіляються репозитарії в реєстрі:

Natural Sciences (51.5 %)

Life Sciences (49.8 %)

Humanities and Social Sciences (27.1 %)

Engineering Sciences (12.0 %)

The Landscape of Research Data Repositories in 2015: A 
re3data Analysis -
http://www.dlib.org/dlib/march17/kindling/03kindling.html

http://www.dlib.org/dlib/march17/kindling/03kindling.html


Типи даних К-сть
репозитаріїв

Наукові та статистичні дані 1174
Стандартні офісні 
документи 1114

Зображення 920

Звичайний текст 913

Необроблені дані 833

Структуровані графіки 707

Інше 682

Структурований текст 594

Склад Re3data (за типом даних)
Типи даних К-сть

репозитаріїв

Архівовані дані 433

Аудіовізуальні дані 349

Програмні продукти 338

Бази даних 328

Networkbased data 113

Програмний код 85

Дані конфігурації 48



Склад Re3data (за країною)
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Стандарти метаданих
ABCD - Access to Biological Collection Data (8)
AVM - Astronomy Visualization Metadata (1)
CF (Climate and Forecast) Metadata Conventions (23)
CIF - Crystallographic Information Framework (1)
CIM - Common Information Model (1)
DCAT - Data Catalog Vocabulary (4)
DDI - Data Documentation Initiative (102)
DIF - Directory Interchange Format (27)
Darwin Core (16)
DataCite Metadata Schema (46)
Dublin Core (135)
EML - Ecological Metadata Language (19)
FGDC/CSDGM - Federal Geographic Data Committee 
Content Standard for Digital Geospatial Metadata (60)
FITS - Flexible Image Transport System (7)

Genome Metadata (1)
ISA-Tab (4)
ISO 19115 (98)
International Virtual Observatory Alliance Technical 
Specifications (1)
MIBBI - Minimum Information for Biological and Biomedical 
Investigations (5)
OAI-ORE - Open Archives Initiative Object Reuse and 
Exchange (6)
PROV (1)
RDF Data Cube Vocabulary (18)
Repository-Developed Metadata Schemas (15)
SDMX - Statistical Data and Metadata Exchange (2)
other (70)



Dublin Core

Один із найпопулярніших 
стандартів, що 
використовується в 
репозитаріях. 

http://dublincore.org/

http://dublincore.org/


DDI - Data Documentation Initiative

Міжнароднйи стандарт, що 
використовується для опису 
опитувань, опитувальників, файлів 
зі статистичними даними та інші 
набори даних із соціо-економічних
досліджень.

Останнє оновлення – 2014 р.



ISO 19115
Стандарт, що описує метадані для 
геоінформаційних та пов’язаних
даних.

https://www.iso.org/standard/53798.html

https://www.iso.org/standard/53798.html


DataCite Metadata Schema

Набір метаданих, що має на меті 
забезпечити найкращу 
ідентифікацію, пошук та цитування 
для різних типів метаданих. 
Інтегрується з іншими форматам 
та стандартами. 

https://schema.datacite.org/

https://schema.datacite.org/


Directory Interchange Format (DIF)
Формат, рекомендований NASA для 
представлення наукових даних про 
Землю: геоінформаційних, 
аерогеофізичних та ін. Один із 
найперших стандартів метаданих –
виник як Каталог Інтероперабельності
в 1987 р.

https://earthdata.nasa.gov/standards/directory-
interchange-format-dif-standard

https://earthdata.nasa.gov/standards/directory-interchange-format-dif-standard


Darwin Core 

Метадані, що спеціалізують 
інформацію про географічне 
розселення видів та 
існування зразків у колекції. 
Darwin Core складова 
Інформаційних стандартів із 
Біорізноманіття, що 
розробляється Міжнародним 
Союзом Біологічних наук.



Мультидисциплінарні репозитарії



Тетяна Борисова,
Завідувачка відділу електронних ресурсів
Наукова бібліотека Національного 
університету
«Києво-Могилянська академія» 
borysovato@ukma.edu.ua

II Міжнародна науково-практична конференція
«Бібліотеки вищих навчальних закладів: досвід та перспективи»
м. Одеса, 19-21 червня 2017 р.

Дякую за увагу!

mailto:borysovato@ukma.edu.ua
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