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Презентація Національної Концепції й Плану розвитку електронної 
демократії в Україні до 2020 року

ПОДIЇ

17 травня професор Нью-Йоркського університету, дослідник соціальних 
мереж та їх впливу на громадянське суспільство, керівник лабораторії 
«Соціальні медіа та Політична участь»  Джошуа Такер виступив у Львові, 
в Інституті Лідерства Українського Католицького Університету, де 
презентував дослідження взаємозв’язку громадянських протестів та 
соціальних мереж на прикладі України, Туреччини і Венесуели.

Професор доходить висновку, що соціальні мережі є одночасно 
інструментами як влади, так і опозиції, і зорганізований он-лайн захід 
буде більш популярним і набуде ширшого розголосу, ніж через 
традиційні форми інформування. До того ж, поширювати інформацію про 
нього будуть не тільки безпосередні учасники подій, а й ті, хто просто 
відслідковує стрічку новин вдома чи на роботі.

Джошуа Такер представив в Українському Католицькому 
Університеті дослідження впливу соціальних мереж на
громадянські протести

23 травня у Клубі Кабінету Міністрів України Державне агентство з 
питань електронного урядування України, міжнародна Програма EGAP та 
коаліція з 15 неурядових організацій презентували Концепцію розвитку 
електронної демократії в Україні та План заходів з реалізації першого 
етапу її виконання. 

В урочистому відкритті заходу взяли участь Державний секретар  
Кабінету Міністрів, Директор Швейцарського бюро співробітництва в 
Україні, Голова Державного агентства з питань електронного урядування, 
Президент Фонду Східна Європа, члени Коаліції з розвитку електронної 
демократії, а також понад 90 представників центральних органів виконавчої 
влади, громадськості, експертів та практиків з електронної демократії. 

Показовим є те, що ці стратегічні документи розробила Коаліція з розвитку електронної демократії в 
Україні із широким онлайн та офлайн обговоренням на національному та місцевому рівнях. Власне Коаліція 
є яскравим прикладом самоорганізації та демократичної рівноправної участі громадських організацій, 
органів влади, університетів, бізнесу та міжнародних організацій. Концепція та чіткий план з її виконання 
(56 комплексних завдання) мають забезпечити подальший розвиток та зміцнення демократії в Україні 
шляхом формування політичних, організаційних, технологічних та ідеологічних умов розвитку електронної 
демократії в Україні. 

Також під час заходу ГО «Подільська Агенція Регіонального Розвитку» презентувала четвертий щорічний 
Моніторинг впровадження інструментів електронного урядування в ОМС найбільших міст України.

Детальніше про захід - за посиланням (українською мовою)

Текст Концепції доступний за посиланням

https://wp.nyu.edu/smapp/
http://management.lviv.ua/aktualno/news/item/491-social-media
https://www.facebook.com/eGovernanceUkraine/?fref=mentions
https://www.facebook.com/eGovernanceUkraine/?fref=mentions
https://www.facebook.com/EGAPUkraine/?fref=mentions
http://www.dknii.gov.ua/content/vidbulas-prezentaciya-proektu-koncepciyi-rozvytku-elektronnoyi-demokratiyi-v-ukrayini-ta
https://www.facebook.com/pard.vn/?fref=mentions
https://support.google.com/drive/answer/6283888?p=unsupported_browser&visit_id=0-636316480791345358-237032981&rd=1
http://osvita.mediasapiens.ua/mediaprosvita/master_clas/sotsialni_merezhi_znizili_riziki_dlya_protestuvalnikiv_doslidnik_nyuyorkskogo_universitetu_dzhoshua_taker/
http://www.dknii.gov.ua/sites/default/files/proekt_koncepciyi_z_e-demokratiyi_.pdf


Форум інтернет-діячів у Києві  iForum
 iForum - найбільша офлайн-конференція в Україні.

Український форум інтернет-діячів є громадським рухом, створеним групою 
ентузіастів. Він присвячений проблемам розвитку Інтернету й охоплює весь 
спектр пов’язаних з ним питань. 

Цього року конференція включала 5 основних потоків з величезними залами і 
додатковий потік, який об’єднає всі супутні заходи, що проходять в невеликих 
конференц-залах одночасно з основними. Крім того, у виставковій зоні, 
яку цьогоріч значно розширили, були представлені стенди різноманітних 
компаній IT-галузі.

Посилання напершоджерело тут (англійською мовою)

Посилання на подію

НОВИНИ

Україна піднялась на 18 сходинок у світовому 
рейтингу відкритості даних
23 травня  World Wide Web Foundation оприлюднили результати щорічного 
дослідження Open Data Barometer щодо стану розвитку відкритих даних у 
світі. За останній рік Україна значно покращила свої показники, зробивши 
найбільший позитивний «стрибок» у рейтингу  - на 18 сходинок вгору. 

Це дозволило Україні посісти 44 місце серед 115 країн світу. 

Також 44 місце зайняла Естонія, яка є піонером е-демократії у 
східноєвропейському регіоні. Чемпіонами рейтингу є Велика Британія, 
Канада, Франція, США і Південна Корея.

Новину оприлюднив на своїй сторінці у Facebook прем’єр-міністр України 
Володимир Гройсман. 

http://opendatabarometer.org/
https://support.google.com/drive/answer/6283888?p=unsupported_browser&visit_id=0-636316480791345358-237032981&rd=1
http://opendatabarometer.org/?_year=2016&indicator=ODB&lang=en
https://www.facebook.com/volodymyrgroysman/photos/a.149490445219878.1073741829.149481385220784/548932848608967/?type=3&theater


ЕКСПЕРТНI МАТЕРIАЛИ

Квітень традиційно відзначається подіями, пов’язаними із журналістикою. 
Цьогоріч відразу дві організації підготували свої звіти по свободі преси 
у світі. 

28 квітня Freedom House опублікували річний звіт стосовно свободи 
преси. У документі (доступному й українською мовою) констатується 
невтішний факт, що рівень свободи преси у світі має найнижчий рейтинг 
за останні 13 років, а 45% населення Землі живе в країнах, де пресу не 
можна назвати вільною.

26 квітня Репортери без Кордонів також оприлюднили світ звіт у вигляді 
інтерактивної мапи. З точки зору безпеки для журналістів, Україна 
піднялася на 5 сходинок, проте все одно лишається у нижчій частині 
рейтингу.

Звіт Freedom House про рівень свободи преси у світі

15 травня американська дослідницька платформа Data&Society 
оприлюднила звіт Еліс Марвік та Ребекки Льюс. У звіті увага акцентується 
на основних маніпуляторах в мережі: тролях, конспірологів, правих та 
інших. Проаналізовано техніки, які вони використовують, місця, де їх 
найчастіше можна “зустріти”, їхню мотивацію та результати діяльності. 

Дослідники розбирають кілька реальних кейсів. В кінці звіту зібрано 
список “героїв” Мережі у вигляді короткої енциклопедії.

Звіт Data&Society про маніпуляцію та дезінформацію в онлайн-медіа

Завантажити звіт можна за посиланням (англійською мовою)

ЕКСПЕРТНА ДУМКА

«Як приватність стала товаром для могутніх і заможних?»
The New York Times Magazine розмістив статтю Аманди Гесс, про те, 
чому жоден користувач Інтернету не є застрахованим від «продажу» 
особистих даних. 

В основі статті - особистий досвід авторки користування безкоштовною 
програмою, яка повинна була блокувати небажану пошту, а натомість 
продавала дані з поштової скриньки рекламним компаніям. 

Поринаючи в історію виникнення поняття приватності та роздуми 
сучасних мислителів про безпеку особистої інформації (зокрема, 
влучні слова професора права Пауля Ома, що «домінування великих 
даних створює руйнівну базу даних, і, якщо компанії не зустрінуть 
жодного опору, то дуже швидко знатимуть про нас те, чого ми самі не 
знаємо». Зрештою авторка доходить до висновку, що приватність все 
частіше розглядається ні як природнє право, а як розкіш.

Повний текст статті 
(англійською мовою)

https://freedomhouse.org/
https://drive.google.com/file/d/0B74zjlDa-d_IU3piR1B1YWZabzg/view
https://rsf.org/
https://rsf.org/en/ranking
https://datasociety.net/output/media-manipulation-and-disinfo-online/
https://datasociety.net/pubs/oh/DataAndSociety_MediaManipulationAndDisinformationOnline.pdf
https://www.nytimes.com/2017/05/09/magazine/how-privacy-became-a-commodity-for-the-rich-and-powerful.html?_r=1
https://hbr.org/2012/08/dont-build-a-database-of-ruin
https://www.nytimes.com/2017/05/09/magazine/how-privacy-became-a-commodity-for-the-rich-and-powerful.html


23 травня ГО “Подільська агенція регіонального розвитку”, у співпраці 
із коаліцією організацій, презентувала результати дослідження щодо 
впровадження інструментів е-врядування в містах України. 

Це дослідження проводиться вже 4-й рік поспіль, але цього року 
дослідники дещо змінили методологію і дослідження здійснювалося 
за 5-ма основними напрямками: рівень інформаційної наповненості 
офіційних Інтернет-ресурсів міських рад, ступінь упровадження 
інструментів електронної партисипації в містах України, рівень доступу 
до інформації, що перебуває в розпорядженні органів місцевого 
самоврядування, рівень організації сервісної діяльності ОМС та ступінь 
впровадження систем електронного документообігу в діяльності 
міських рад. 

Дослідження дало змогу сформувати розуміння щодо рівня впровадження та розвитку даних інструментів 
на місцях станом на кінець 2016 р., простежити динаміку змін протягом кількох останніх років, виявити 
проблемні моменти та кращі напрацювання, сформувати рекомендації містам щодо прискорення 
розвитку технологій електронного урядування на рівні муніципалітетів.

Текст дослідження (українською)

Текст дослідження (англійською)

Моніторинг впровадження інструментів 
е-урядування в ОМС найбільших міст України

Е-IНСТРУМЕНТИ

ENSPIRAL - спільнота веб-активістів, які створюють корисні 
інструменти.

Enspiral - мережа активістів, програмістів, підприємців і веб-
фрілансерів, які об’єдналися, щоб створювати, підтримувати і 
розвивати проекти, що покращують життя суспільства. Учасники 
цієї колаборації використовують як фізичні локації, так і віртуальну 
взаємодію, застосовують різні партисипаторні інструменти. 

У 2010 році австралійський розробник Джошуа Виал вирішив, що 
він хоче менше часу витрачати на оплачувану роботу і більше - на 
волонтерські проекти. Для того щоб об’єднатися з однодумцями, він 
заснував в Веллінгтоні (Нова Зеландія). 

Enspiral - кооператив, який допомагає програмістам-контрактникам скорочувати свої витрати 
за рахунок спільного проживання і роботи в загальному просторі. Опинившись разом, учасники 
Enspiral вивільнили час і гроші, а також отримали можливість щільної взаємодії і співпраці в роботі над 
суспільно значущими проектами. 

З моменту заснування цієї спільноти фрілансерів такого типу ставало все більше. Учасники спільноти 
можуть підкидати один одному роботу, коли у когось виникають проблеми з доходом. Крім того, 
взаємна підтримка виражається в тому, що за рахунок загального бюджету кооперативу можуть 
покриватися якісь індивідуальні витрати в особливих випадках, наприклад, якщо у кооператора 
вкрали робочий ноутбук або у нього згорів будинок.

Посилання на сайт (англійською мовою)

http://pard.org.ua/yak_rozvivatsya_e-uryaduvannya_ta_admnposlugi_u_najblshih_mstah_ukrani-_rezultati_dosldzhennya_za_2016_rk.html
https://drive.google.com/file/d/0B-bC7Ah8Jpqlb0NzZ3pZamRoZW8/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/file/d/0B-bC7Ah8JpqlUWtYZFg2bW5MdVU/view?usp=drive_web
https://enspiral.com/


Посилання на сайт (англійською мовою)

LITTERBASE - дані із тисячі наукових статей 
про морське сміття на інтерактивній карті
Litterbase - інтерактивна онлайн-база даних у вигляді карти, що 
увібрала в себе все, що відомо про забруднення пластиковим сміттям 
світового океану. Проект підготовлений Alfred Wegener Institute 
Helmholtz Centre for Polar and Marine Research на основі даних більш 
ніж тисячі наукових досліджень і публікацій.

Інструмент дозволить дослідникам і журналістам дізнатися докладніше 
про те, як саме йде справа з забрудненням океану.

КРАЩI ПРАКТИКИ

Платформа «Спільне Місто» - це можливість для всіх долучитися до 
економічних розробок міста. Уряд і бізнес повинні працювати разом 
з громадянами, які розробляють політичні рішення, які мають сенс для 
людей і міст. 

«Спільне Місто» забезпечує структуру для  бачення інклюзивної 
економіки і обміну реальністю.  

«Спільне Місто» - це цікавий гібрид між публічним, приватним та 
громадськими секторами, що спирається на ряд суспільних благ 
і ресурси, що належать до спільної власності. Вони включають 
в себе все, від Інтернету і дорожніх мереж до відкритих  даних і 
вільної державної території. Міста знаходяться в авангарді руху, 
є концентраторами інновацій, передачі знань і творчих спільнот. 
Саме для міст і розроблена платформа, яка акумулює усі інноваційні 
розробки містян разом і дає можливість обрати шляхи економічного 
розвитку.

Платформа «Спільне Місто» в Сеулі, Амстердамі та Мельбурні

Детальніше про практику тут (англійською мовою)

http://litterbase.awi.de/
http://www.shareable.net/blog/sharing-cities-why-ownership-governance-and-the-commons-matter-more-than-ever


Конкурс від ініціативи Закупівлі Чернівці 
#грошізакорупцію

З 23 травня по 23 червня громадська ініціатива «Закупівлі Чернівці» 
проводить конкурс з пошуку корупції в чернівецьких закупівлях (село, 
місто, область). 

Організатори закликають учасників користуватися  інструментами 
Системи публічних електронних закупівель ProZorro Є-data та z.texty від 
Texty.org.ua. 

Винагородою будуть грошові призи від 500 до 1500 грн, а для учасників, 
які напишуть заяви до інстанцій для реагування, обіцяють додаткові 
бонуси.

АНОНСИ ПОДIЙ

Контакти для зворотнього зв’язку:                                                           

info@pard.org.ua Наша сторінка у ФБ Наш канал на Youtube

                 Дайджест розроблено ГО «Подільська агенція регіонального розвитку» та ГО 
«Комунікація змін» у рамках проекту «Лабораторія електронної демократії» за підтримки 
Швейцарсько-української програми «Електронне урядування задля підзвітності влади та участі 
громади» та Фонду Чарльза Стюарта Мотта.

КОРИСНI ПОСИЛАННЯ

Ресурсний центр ГУРТ

Велика ідея

Громадський простір

Відкрита Facebook-група «E-Democracy in Ukraine»

Відкрита Facebook-група «Електронна демократія в Україні»

https://www.facebook.com/ZakupivliChernivtsi/photos/a.754264151395815.1073741828.754256448063252/797582397063990/?type=3&theater
http://spending.gov.ua/
http://z.texty.org.ua/
https://www.facebook.com/edemlab
https://www.youtube.com/channel/UC53xp94MzpiAjS16aU8ZWIw
http://gurt.org.ua/
https://biggggidea.com/
http://www.prostir.ua/
https://www.facebook.com/groups/edemclubua/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/e.democracy.ua/?fref=ts

