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Одним із найголовніших чинників успішного виконання наукового, 

освітнього дослідження є взаємозв'язок результатів досліджень, процес 

дослідження може просуватися вперед за умови обміну результатів 

наукових та освітніх напрацювань між науковцями. Відкритий доступ до 

електронних журнальних систем та електронних бібліотек забезпечує 

наукове співтовариство найновішою інформацією про результати 

наукових досліджень. В [1] поняття «відкритий доступ» розуміють як 

необмежений доступ до наукових і освітніх матеріалів за допомогою 

комп’ютерних технологій, що не має фінансових або будь-яких інших 

перешкод, окрім доступу до самої мережі Інтернет. 

Однак, враховуючи значну кількість ресурсів і послуг в Інтернет 

середовищі, пошук і доступ до відповідного ресурсу ускладнюється, а 

інколи втрачається. Тому потрібні точні, якісні дані про інформаційні 

джерела, що формують метадані відповідного ресурсу, за якими, в свою 

чергу, здійснюватиметься сумісність і інтеграція ресурсів; що 

забезпечують цифрову ідентифікацію, архівування та збереження ресурсу. 

У науковому співтоваристві працюють над створенням показників «якості 

метаданих. Якісний опис метаданих є необхідною умовою для надійної та 

ефективної роботи сховища. Вчені ще не дійшли до однозначного 

визначення поняття «якості метаданих», і досі ідуть дебати щодо 

корисності стандартів якості метаданих, і невідомо чи можна буде їх 

виміряти. Але мета опису метаданих – забезпечення адекватної і точної 

інформації, яку користувачі отримають про справжню картину змісту 

ресурсу. Робоча група якості електронних даних користувачів визначила 

три ключові проблеми якості даних [2]: дані є неповними або неточними; 

бібліографічні метадані і дані запасів не синхронізуються; бібліотеки 

отримують дані в різних форматах. 
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