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Банк Даних
Національний банк
соціологічних даних "Київський архів"

Які переваги національної служби даних?
Із точки зору політики в області наукових досліджень, національні служби даних
мають численні переваги для наукової спільноти, які виправдовують необхідне
інвестування.
Довготривалий доступ
Для забезпечення більш широкого та ефективного використання наявних
даних, слідуючи принципам FAIR - Findable, Accessible, Interoperable, Reusable
(Легкість пошуку, Доступність, Сумісність, Багаторазовість)
Більш ефективне використання коштів
Отримані дані можуть в подальшому використовуватися наступними
користувачами, що може дати нові відкриття та наукові внески
Розвиток та підвищення якості наукових досліджень
Шляхом збільшення прозорості досліджень та відкритості для відтворення
Фінансування досліджень та публікації в журналах
Все частіше вимогою є те, що дані будуть розміщені в архіві/базі даних

Disclaimer: This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020
research and innovation programme under grant agreement number 674939.

Додаткова цінність вторинних досліджень
Вторинні данні є корисними для викладачів вищих навчальних закладів та
студентів, а також для спільноти і бізнесу.

Хто ми такі?
Український національний банк соціологічних даних "Київський
архів" (Банк даних) був створений у 2015 році Київським
міжнародним інститутом соціології (КМІС) та Центром "Соціальні
індикатори" спільно із Національним Університетом
"Києво-Могилянська Академія" за грантом від Міжнародного Фонду
"Відродження". "Київський архів" було створено для того, щоб
зберігати дані соціологічних досліджень, проведених в Україні, та
робити ці доступними для усіх зацікавлених осіб та організацій як в
Україні, так і за її межами. На даний момент це єдиний архів в Україні,
який збирає, зберігає, та надає відкритий доступ до даних
соціологічних досліджень для широкого кола користувачів. Наразі
робота Банку даних підтримується і фінансується Київським
міжнародним інститутом соціології.

Наша мета
Нашою загальною метою є сприяння розвитку базованого на фактах
уявлення про соціальні процеси в Україні, як в українському суспільстві
так і за кордоном. Ми віримо, що розуміння поточних процесів в
суспільстві неможливе без достовірних і надійних даних соціологічних
досліджень.

Що ми робимо?

Основними напрямками роботи є:
» Збір та отримання даних від виробників соціологічної інформації;
» Відновлення та довготривале зберігання даних;
» Створення он-лайн каталогу та класифікація даних, розміщених в
архіві, створення тематичних добірок та міток (тегів) для
полегшення пошуку даних;
» Реєстрація користувачів та надання доступу до даних для
вторинного аналізу;
» Он-лайн інструменти для аналізу даних та перегляду змінних;
» Допомога користувачам у питаннях пошуку і аналізу даних.
Додаткові напрямки роботи і послуги включають підтримку, допомогу та
консультування для організацій, що розміщують дані в архіві, переклад
матеріалів досліджень англійською (на вимогу та на постійній основі),
інформаційні заходи.

Які дані ми маємо?

Банк даних зберігає та надає доступ до даних, що належать до сфери
соціальних наук. Жодна з окремих дисциплін не є пріоритетною, проте
нинішня колекція містить переважно дані досліджень для соціології та
політології, що пов'язане із тим, які дані були надані для розміщення
організаціями-партнерами. В архіві можуть зберігатися дані як кількісних,
так і якісних досліджень, від найперших досліджень в сучасній
українській історії (1989-1991) до сьогодення. Тим не менш, на даний час
архів містить дані лише кількісних досліджень.

Для кого це?
Масиви даних та інші матеріали досліджень, які зберігаються у Банку
даних, доступні для всіх зацікавлених, і можуть використовуватися як
студентами і дослідниками, так і людьми, які не належать до академічних
кіл. Банком даних можуть користуватися:
»
»
»
»
»

Студенти, аспіранти вищих навчальних закладів;
Науковці, дослідники, викладачі вищих навчальних закладів;
Дослідники, що працюють в інших приватних чи державних
організаціях;
Журналісти;
Представники урядових і неурядових організацій.

Банк даних прагне створити консорціум українських університетів та
соціологічних організацій, і також зацікавлений у тому, щоб приєднатися
до CESSDA ERIC (Європейського консорціуму дослідницької
інфраструктури), бути включеним до мережі архівів, щоб ділитися
досвідом та брати участь у проектах.
Існує велика мережа європейських архівів, які готові надавати підтримку
Банку даних через CESSDA ERIC.

Додаткова інформація
Дізнайтеся більше на сайті http://ukraine.survey-archive.com або
зверніться до керівника Національного банку соціологічних даних
"Київський архів" Юлії Сахно (j.sakhno@kiis.com.ua)

