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У статті досліджено Міжнародну хартію відкритих даних, що спрямована на забезпечення
співпраці з прийняття та реалізації спільних принципів, стандартів і кращих практик оприлюд�
нення та використання відкритих даних у більшості країн світу. Проаналізовано нормативно�
правову базу, що створює підгрунтя для доступу до публічної інформації у формі відкритих даних
в Україні. Охарактеризовано принципи оприлюднення наборів відкритих даних та розкрито їх
змістовне навантаження. Конкретизовано набори відкритих даних для кожного розпорядника
публічної інформації і порядок щорічної оцінки стану оприлюднення та оновлення відкритих
даних розпорядниками інформації на Єдиному державному веб�порталі відкритих даних. Акцен�
товано увагу на дотриманні права інтелектуальної власності на інформацію та інструментах за�
безпечення цього права під час оприлюднення публічної інформації. Розглянуто діяльність два�
надцяти міських рад в Україні, які у 2017—2020 роках приєдналися до Міжнародної хартії відкри�
тих даних, взявши на себе зобов'язання з розкриття важливих для своїх громад даних, зокре�
ма, про надходження та використання коштів місцевого бюджету, фінансову звітність, відо�
мості про заплановані ремонтні роботи, перелік об'єктів комунальної власності. Проаналізова�
но кількісні показники наборів даних цих дванадцяти міських рад, які оприлюднені на Єдиному
державному веб�порталі відкритих даних та зроблено висновок про те, що ці органи влади де�
монструють не лише високі показники розвитку політики відкритих даних, а й очолюють рей�
тинги прозорих міст. Акцентовано увагу на невідповідності кількісних показників оприлюдне�
них наборів даних на Єдиному державному веб�порталі відкритих даних і власних Порталах
відкритих даних органів публічної влади, що пов'язано з великою кількістю інформації на Пор�
талах органів публічної влади, яка не відповідає вимогам до якості публічної інформації, що
може бути оприлюдненою на Єдиному державному веб�порталі відкритих даних. Розкрито про�
блему, яка потребує негайного законодавчого врегулювання щодо безконтрольного збільшення
кількості та дублювання сайтів і вимог до публікацій.

З'ясовано, що політика відкритих даних, яка складається з системи цілей, заходів та інстру�
ментів, спрямованих на стале використання відкритих даних управлінцями, підприємцями та
громадськістю реалізується через електронні сервіси, додатки тощо. Запропоновано рекомен�
дації щодо впровадження принципів Міжнародної хартії відкритих даних у діяльність органів
публічної влади в Україні.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Україна успішно розвиває політику відкритих даних

щодо діяльності органів публічної влади, їх посадових

осіб, відкритості і прозорості прийняття управлінських

рішень, залучення представників громадськості та бізне�

су. Міжнародні організації відзначають високий рівень

зрілості в цьому напрямі. За підсумками рейтингу Open

Data Maturity Report 2020, який опубліковано 16 груд�

ня 2020 року на Європейському порталі даних (EDP)

щодо рівня розвитку сфери відкритих даних, Україна

посіла 17 місце та увійшла до переліку країн, що швид�

ко розвиваються (Fast�trackers), набравши 2180 балів

із 2600 можливих. Оцінювалася державна політика,

функціонал національного порталу відкритих даних,

якість наборів та вплив відкритих даних. За всіма по�

казниками Україна продемонструвала вищі результати,

ніж середні у Європі. Навіть за показниками державної

політики Україна набрала 554 бали, або 85%, що відпо�

відає країнам ЄС, де середній показник — 85% [22].

The article examines the International Open Data Charter, which aims to ensure cooperation in the
adoption and implementation of common principles, standards and best practices for the disclosure
and use of open data in most countries. The legal framework that creates the basis for access to
public information in the form of open data in Ukraine is analyzed. The principles of publication of
open data sets are described and their content load is revealed. The sets of open data for each public
information manager and the procedure for annual assessment of the state of publication and
updating of open data by information managers on the Unified State Web Portal of Open Data have
been specified. Emphasis is placed on the observance of intellectual property rights to information
and tools to ensure this right during the disclosure of public information. The activity of twelve city
councils in Ukraine, which joined the International Open Data Charter in 2017—2020, undertook to
disclose important data for their communities, in particular, on the receipt and use of local budget
funds, financial statements, information on planned repair works, list of objects of communal
property. The quantitative indicators of the data sets of these twelve city councils, which were
published on the Unified State Web Portal of Open Data, were analyzed and it was concluded that
these authorities show not only high indicators of open data policy development, but also top the
rankings of transparent cities. Emphasis is placed on the inconsistency of quantitative indicators of
published datasets on the Unified State Web Portal of Open Data and own Public Data Portals of
public authorities, which is due to the large amount of information on the Portals of public authorities
that does not meet the requirements for quality of public information. may be published on the Unified
State Web Portal of Open Data. An issue has been identified that requires immediate legislative
regulation regarding the uncontrolled increase in the number and duplication of sites and publication
requirements.

It was found that the open data policy, which consists of a system of goals, measures and tools
aimed at the sustainable use of open data by managers, entrepreneurs and the public is implemented
through electronic services, applications, etc. Recommendations for the implementation of the
principles of the International Open Data Charter in the activities of public authorities in Ukraine are
offered.

Ключові слова: публічне управління, відкриті дані, інформаційна відкритість, принципи відкритих да"

них, Міжнародна хартія відкритих даних, органи публічної влади.
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of Open Data, public authorities.

Відповідно до критеріїв рейтингу аналітики дослі�

дили відповідність законодавства міжнародним стан�

дартам, державну стратегію щодо розвитку сфери

відкритих даних на національному та місцевих рівнях, а

також — які ініціативи впроваджуються для розвитку

навичок державних службовців, що працюють із дани�

ми, та спільноти щодо використання цих даних. Високо

оцінено функціонал Єдиного державного вебпорталу

відкритих даних (https://data.gov.ua), сталість його

розвитку, частоту оновлення даних на порталі, а також

рівень його використання. За 2020 р. аудиторія порта�

лу зросла у півтора рази і налічує понад 1 млн користу�

вачів. За показниками впливу відкритих даних у різних

сферах, а саме: економічній, державного управління,

соціальній, екологічній (550 балів, або 85%) балів Ук�

раїні додали проєкти на основі даних, зокрема пере�

можці національного конкурсу Open Data Challenge, що

активно розвивають рішення; а також проведенні якісні

досліджень щодо впливу відкритих даних, зокрема у
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будівельній сфері, будівництва та ремонту доріг, охо�

рони здоров'я, які проводяться Міністерством цифро�

вої трансформації та міжнародним проєктом USAID/

UK aid "Прозорість та підзвітність у державному управ�

лінні та послугах/TAPAS" [1]. Проте, незважаючи на

суттєві успіхи у сфері запровадження відкритих даних,

є різні суб'єктивні та об'єктивні причини, що утрудню�

ють процеси їх запровадження, саме на аналіз та уза�

гальнення цих причин спрямоване це дослідження.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблематику відкритості даних розглядали

Е. Афонін, Ю. Габермас, І. Грищенко, Н. Гудима, Д. Гунін,

В. Мельниченко, Є. Тихомирова, А. Серенок та ін. Інно�

ваційні сервіси відкритих даних для забезпечення ефек�

тивного функціонування e�Уряду у своїх працях висвіт�

лювали П. Клімушин і Д. Спасібов. Відкриті дані як

інструменти інформаційного забезпечення прозорості

публічної влади досліджували М. Дурман, І. Тохтарова.

Тема дослідження відкритості є актуальною і серед за�

рубіжних науковців. Зокрема, дослідник Тім Бернерс�

Лі репрезентував п'ятизіркову схему розгортання для

відкритих даних. Візуалізацію відкритих даних розви�

нув Е. Саммерс, курс відкритих даних для програмістів

розробив К. Гаттерідж, а К. Форсберг запропонував

підсвічування відкритих даних.

Науковці акцентували увагу на різних аспектах за�

безпечення відкритості органів влади, проте наукових

напрацювань щодо реалізації принципів Міжнародної

хартії відкритих даних немає. Праця безпосередньо по�

в'язана з науковими дослідженнями кафедри публічно�

го управління та менеджменту інноваційної діяльності

Національного університету біоресурсів і природокори�

стування України, які здійснюються в межах науково�

дослідної теми "Теоретичні засади і механізми реалізації

інноваційних процесів у публічному управлінні" (ДР

№118U100146).

МЕТА І ЗАВДАННЯ СТАТТІ
Мета статті — проаналізувати принципи Міжнарод�

ної хартії відкритих даних та сформувати рекомендації

щодо їх впровадження у діяльність органів публічної

влади в Україні.

Виходячи з мети, у роботі поставлено такі завдання:

— виокремити й узагальнити основні напрями діяль�

ності органів публічної влади з реалізації принципів

Міжнародної хартії відкритих даних;

— окреслити основні шляхи та визначити проблемні

аспекти щодо впровадження принципів Міжнародної

хартії відкритих даних у діяльність органів публічної

влади в Україні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
У світі спостерігається значна глобальна трансфор�

мація, якій сприяють технології та цифрові медіа, а та�

кож дані та інформація. Ця трансформація має величез�

ний потенціал для сприяння більш ефективним, прозо�

рим, підзвітним, та дієвим урядам, громадянським су�

спільствам та організаціям приватного сектору. Відкриті

дані є центром цього глобального зрушення. Як зазна�

чає І. Грищенко в статті "Програма діяльності Кабінету

Міністрів України в аспекті консолідації та розвитку ук�

раїнської нації" — "це концепція державотворення, ви�

хідна позиція національного інтересу та національної

безпеки" [4, с. 34], оскільки побудова більш справед�

ливого та процвітаючого суспільства можлива за умови

прозорості та підзвітності урядів, а також їх регулярної

та змістовної взаємодії з громадянами. Водночас три�

ває глобальна революція даних. В її результаті розви�

вається співпраця навколо ключових соціальних про�

блем, забезпечується ефективність громадського кон�

тролю за діяльністю уряду. Виникає краща можливість

для дієвих, ефективних державних програм [10].

Міжнародна хартія відкритих даних (далі — Хартія) —

це міжнародна ініціатива, що сприяє співпраці, прийнят�

тю та реалізації спільних принципів, стандартів і найк�

ращих практик оприлюднення та використання відкри�

тих даних у всьому світі. У 2016 р. Україна приєдналася

до Хартії і, відповідно, урядом було розроблено та схва�

лено план дій з реалізації її принципів, стандартів та

кращих практик відкритих даних [5].

Низка нормативно�правових актів, попередньо на�

працьованих урядом, створили необхідне правове

підгрунтя. У Законі України "Про внесення змін до дея�

ких законів України щодо доступу до публічної інфор�

мації у формі відкритих даних" від 25 грудня 2015 р.

№ 922�VIII визначено поняття публічної інформації у формі

відкритих даних. Це публічна інформація у форматі, що

дозволяє: автоматизоване оброблення електронними

засобами; вільний та безоплатний доступ до неї; безпе�

решкодне її подальше використання [19]. Серед важ�

ливих підзаконних актів, що регулюють питання від�

критих даних — Постанова Кабінету Міністрів України

№ 835 від 21 жовтня 2015 р. "Про затвердження Поло�

ження про набори даних, які підлягають оприлюднен�

ню у формі відкритих даних" [18] та Постанова Кабіне�

ту Міністрів України від 20 грудня 2017 р. №1100 "Про

внесення змін до Положення про набори даних, які

підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних",

яка вносить значні зміни до врегулювання сфери відкри�

тих даних, а саме додано основні принципи оприлюд�

нення наборів даних у формі відкритих даних: від�

критість за замовчуванням; оперативність і чіткість; до�

ступність і використання; порівнянність та інтеропера�

бельність; покращене урядування і залучення громадян;

інклюзивний розвиток та інновації [6; 8; 20; 21], які за�

декларовано у Хартії.

Принцип "відкритість за замовчуванням" передба�

чає відкритість публічної інформації, за винятком ви�

падків визначених законодавством. Розпорядники

інформації, відкриваючи нові набори даних, мають за�

безпечити захист персональних даних, іншої інформації

з обмеженим доступом.

Принцип "оперативність та чіткість" полягає в акту�

альності відкритих даних. Важливо оперативно оновлю�

вати первинні вечерпні дані, одразу після змін.

Принцип "доступність і використання" відкритих

даних має декілька аспектів: по�перше, оприлюднення

даних у машиночитаних форматах дає можливість для

їх автоматизованого збору та обробки; по�друге, кори�

стувачі мають легко знаходити необхідну інформацію;

по�третє, дані мають бути безкоштовними та мати від�

криті ліцензії.
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Принцип "порівнюваності та інтероперабельності"

(можливість поєднання з іншими даними) передбачає

можливість комбінувати та поєднувати різні види даних,

значно підвищує їх цінність.

Прозорість та підзвітність забезпечує принцип "по�

кращене урядування і залучення громадян". Упровад�

ження електронних сервісів спрощує процедуру участі

громадян у прийнятті управлінських рішень, сприяє роз�

витку демократичного суспільства.

Для покращення інклюзивного економічного роз�

витку надає можливості принцип "інклюзивний розви�

ток та інновації". Наприклад, на основі відкритих даних

представники бізнесу мають можливість створювати

нові ІТ�продукти (сервіси, мобільні додатки).

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів Украї�

ни від 17 квітня 2019 р. № 409 "Про внесення змін до

деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо

відкритих даних" у Переліку наборів даних, які підляга�

ють оприлюдненню у формі відкритих даних конкрети�

зовано набори даних для кожного розпорядника інфор�

мації на усіх рівнях управління; визначено порядок що�

річної оцінки стану оприлюднення та оновлення відкри�

тих даних розпорядниками інформації на Єдиному дер�

жавному веб�порталі відкритих даних [18].

Для вільного і безоплатного доступу користувачів

до інформації законодавство надає всі можливості. Але

щодо права інтелектуальної власності на інформацію,

якою володіють розпорядники, існує застереження:

обов'язкове посилання на джерело отримання інфор�

мації (у тому числі гіперпосилання на веб�сторінку

відкритих даних розпорядника інформації).

Належні процедури діловодства дають низку га�

рантій, зокрема на достовірність і надійність інформації,

на її легке і швидке отримання, збереження протягом

визначеного часу. Також належне діловодство дає мож�

ливість безпечного та правильного розпорядження

інформацією, гарантує надійний захист, якщо вона при�

ватна або конфіденційна [3; 21].

У 2017—2020 рр. 12 органів публічної влади з Ук�

раїни приєдналися до Міжнародної хартії відкритих да�

них. А саме — Вінницька міська рада, Дніпровська міська

рада, Дрогобицька міська рада, Запорізька міська рада,

Івано�Франківська міська рада, Кропивницька міська

рада, Львівська міська рада, Маріупольська міська рада,

Слов'янська міська рада, Тернопільська міська рада,

Хмельницька міська рада, Чернівецька міська рада [10].

Ці органи публічної влади взяли на себе зобов'язання

щодо розкриття важливих даних для своїх громад, на�

приклад — про розподіл коштів місцевого бюджету,

фінансову звітність, відомості про заплановані ремонтні

роботи, перелік об'єктів комунальної власності.

Розвиток політики відкритих даних на місцевому та

регіональному рівнях сприяє підвищенню рівня прозо�

рості та відкритості діяльності органів публічної влади;

спрощує доступ громадян до необхідної інформації чи

послуг; стимулює розвиток інновацій в малому та серед�

ньому бізнесі за рахунок створення нових проєктів і

сервісів на основі відкритих даних; сприяє створенню

робочих місць через генерування та використання інте�

лектуального потенціалу.

Приєднавшись до Хартії, органи публічної влади бе�

руть на себе зобов'язання:

— напрацювати нормативну базу (положення про

відкриті дані, посадові інструкції, порядки, ведення та

оприлюднення реєстрів);

— створити структурний підрозділ або закріпити по�

садову особу у сфері управління даними;

— підвищити кваліфікацію посадових осіб з опри�

люднення та використання даних;

— провести аудит відкритих даних, сформувати

реєстр відкритих даних органу публічної влади;

— модернізувати інформаційні системи для експор�

ту даних у відкритих машиночитаних форматах;

— налагодити комунікацію між структурними

підрозділами органу публічної влади;

— впровадити електронні сервіси;

— провести консультації з представниками бізнесу

та громадськістю щодо відкриття наборів даних, підви�

щення їх якості;

— впровадити місцевий портал відкритих даних;

— просувати та популяризувати відкриті дані шля�

хом проведення хакатонів, конкурсів відкритих даних

та інших заходів.

Органи публічної влади, які приєдналися до Хартії,

демонструють не тільки високі показники розвитку полі�

тики відкритих даних, а й очолюють рейтинги прозорих

міст, розпорядників інформації, що оприлюднили най�

більшу кількість наборів даних на Єдиному державному

веб�порталі відкритих даних. Найбільше наборів даних

оприлюднено Дніпровською міською радою (799 на�
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Рис. 1. Кількісні показники наборів даних, які оприлюднено на Єдиному державному веб3
порталі відкритих даних станом на 10.02.2021

Джерело: побудовано автором на основі даних [7].
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борів даних), Вінницькою міською радою (761 набір

даних), Дрогобицькою міською радою (280 наборів да�

них) та Запорізькою міською радою (279 наборів да�

них). Найменша кількість наборів даних оприлюднено

Кропивницькою міською радою (21 набір даних) та Чер�

нівецькою міською радою (41 набір даних) (рис.1).

8 з 12 органів публічної влади створили власні пор�

тали відкритих даних, а саме: Вінницька міська рада, де

оприлюднено 2790 наборів даних [11]; Дніпровська

міська рада, 587 наборів даних [12]; Дрогобицька міська

рада, 464 набори даних [13]; Львівська міська рада,

848 наборів даних [2]; Маріупольська міська рада, 117 на�

борів даних [14]; Слов'янська міська рада, 14 наборів

даних [15]; Хмельницька міська рада, 65 наборів даних

[16]; Чернівецька міська рада, 49 наборів даних [17].

Співвідношення кількісних показників оприлюдне�

них наборів даних на Єдиному державному веб�порталі

відкритих даних і власних Порталах відкритих даних

органів публічної влади (рис. 2) показує, що на власних

порталах органи публічної влади оприлюднюють знач�

но більше наборів даних, ніж на Єдиному державному

веб�порталі відкритих даних. На нашу думку, це пов'я�

зано з великою кількістю "брудних" даних, які створю�

ють окремі структурні підрозділи та комунальні підприє�

мства органів публічної влади. Їх якість є низькою, тому

такі набори даних не можуть бути оприлюднені на Єди�

ному державному веб�порталі відкритих даних.

Слов'янська, Хмельницька та Чернівецька міські

ради тільки починають розвивати політику відкритих

даних, тому їх кількість є ще низькою порівняно з

Вінницькою, Львівською та Дрогобицькою міськими

радами.

Політика відкритих даних (система цілей, заходів та

інструментів) спрямована на стале використання відкри�

тих даних управлінцями, підприємцями та громадські�

стю. На основі відкритих даних органи публічної влади

реалізовують електронні сервіси, додатки. Наприклад,

у Маріупольській міській раді працює п'ять таких інстру�

ментів:

— "Маріупольський транспорт" — це веб�сервіс для

пошуку маршрутів громадського транспорту, перегля�

ду їх графіків руху та інформації про місцезнаходжен�

ня у режимі реального часу;

— офіційний геопортал Маріупольської міської

ради впроваджено з метою забезпечення доступу гро�

мадян до геопросторової та іншої інформації, розпо�

рядниками якої є виконавчі органи Маріупольської

міської ради, підвищення рівня оперативності та ефек�

тивності прийняття управлінських рішень виконавчими

органами міської ради, оцифрування внутрішніх про�

цесів та автоматизації процесу ведення реєстрів, опри�

люднення, оновлення та забезпечення доступу до пуб�

лічної інформації у формі відкритих даних;

— "Медицина Маріуполя в цифрах" — це інтерак�

тивний дашборд про роботу системи охорони здоров'я,

проєкт про роботу та фінансування комунальних за�

кладів охорони здоров'я, надходження та використан�

ня благодійної допомоги медичними установами. Сервіс

допоможе громадянам обрати сімейного лікаря, дасть

рекомендації щодо діагностики стану здоров'я;

— "Медичний портал Маріуполя (MedKontrol)" —

проєкт, що дає змогу зробити сферу охорони здоров'я

відкритою й доступною для мешканців міста, допомог�

ти пацієнтам з вибором сімейного або профільного ліка�

ря, надати довідкову інформацію про обстеження, ана�

лізи та ліки. Важливою функцією порталу є підвищення

рівня медичної грамотності громадян та їх обізнаності

щодо профілактики захворювань;

— "CityBot Назар" — швидкий та зручний канал

отримання своєчасної інформації про поточні ремонти

та строки усунення аварій.

Сервіс "CityBot Назар" використовують 7 органів

публічної влади, а саме: Маріупольська, Бердянська,

Запорізька, Дрогобицька, Тернопільська, Луцька, Сла�

вутицька міські ради [9].

Але впровадження принципів Міжнародної хартії

відкритих даних в Україні має низку перешкод, а саме:

консерватизм у діяльності органів публічної влади; не�

стача цифрової компетентності публічних службовців та

громадян, що спостерігається у малих населених пунк�

тах; несвоєчасність розміщення наборів даних на пор�

талах; недостатнє покриття широкосмуговим Інтерне�
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Рис. 2. Співвідношення кількісних показників щодо оприлюднених наборів даних
на Єдиному державному веб3порталі відкритих даних
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Джерело: побудовано автором на основі даних [7; 2; 11—17].
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том, причиною цього часто є проблеми з фінансуван�

ням; необхідність удосконалення інформаційних систем

та механізмів управління у сфері відкритих даних.

Серйозною проблемою є безперервне збільшення

кількості та дублювання сайтів, де публікуються відкриті

дані: кожна установа формує свої правила публікації та

організовує власні сервіси публікацій. Таким чином,

сервіси стають автентичними і несумісним між собою.

Це суттєво ускладнює розробку сервісів на основі цих

технічно різних наборів та призводить до збільшення

вартості розробки продуктів на основі відкритих даних.

У результаті впровадженя концепту відкритих даних

втрачає свою актуальність та зрештою й ефективність.

ВИСНОВКИ
Отже, відкритими можна вважати дані, які відпові�

дають певним якісним критеріям, що зробить їх вико�

ристання або аналіз доступними. Під час роботи з

відкритими даними розпорядники мають усвідомлюва�

ти важливість розміщення відкритих даних, зважати на

кількість і якість наборів відкритих даних, знати основні

принципи відкритих даних та спиратися на стандарти їх

оприлюднення.

Проблемними аспектами застосування принципів

Міжнародної хартії відкритих даних у діяльності органів

публічної влади є недосконалість контролю та моніто�

рингу оприлюднення відкритих даних. А також та об�

ставина, що за неоприлюднення чи неналежне оприлюд�

нення відкритих даних розпорядники не несуть відпо�

відальності.

Виходячи з проведеного аналізу впровадження

принципів Хартії відкритих даних в Україні, можна за�

пропонувати темами подальших наукових досліджень

нормативно�правове забезпечення аудиту відкритих

даних, закріплення відповідальності за неоприлюд�

нення органами публічної влади відкритих даних,

з'ясування їх впливу на окремі сфери управлінської діяль�

ності.
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