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ВІДКРИТІ ДАНІ

Це спосіб надання загальнодоступної інформації у такому 
вигляді, в якому розробники автоматизовано можуть 
завантажити її у бази даних, проаналізувати та надати 
громадськості у зрозумілій та зручній формі для "повторного 
використання“ в: 

належному врядуванні (good governance) 

інноваціях

наукових дослідженнях 

бізнес-проектах

інших комерційних / не комерційних цілях 
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ВІДКРИТІ ДАНІ МІСТ

• населення

• інфраструктура (медичні та заклади харчування, соціальні 
об'єкти, тощо)

• власність (комунальна, власність в оренді, тощо)

• положення генеральних планів

• дані щодо перевізників, рекламних носіїв, послуг

• тощо
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ВІДКРИТІ ДАНІ ТА ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ

• Linked Open Data 
and e-Participation
(ЄС)
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ВІДКРИТІ ДАНІ ТА ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ
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СВІТОВИЙ ДОСВІД
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Портал відкритих даних США                Канади

Великої Британії
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Портал відкритих даних уряду Індії
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Портал відкритих даних Європейського союзу
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Central Intelligence Agency (CIA)



СВІТОВИЙ ДОСВІД

ГО "Інформаційно-правовий центр
"Захист права на інформацію"

10

Набори даних, які стосуються становища жінок та дітей в усьому світі, від UNICEF

https://www.facebook.com/unicef/?fref=mentions


СВІТОВИЙ ДОСВІД. СЕРВІСИ
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Code.gov - центральне сховище державного програмного забезпечення США

National Aeronautics and Space Administration 



СВІТОВИЙ ДОСВІД. СЕРВІСИ
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government.github.com



СВІТОВИЙ ДОСВІД. СЕРВІСИ
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Eurostat - My country in a bubble



СВІТОВИЙ ДОСВІД. ВАРТІСТЬ
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Оцінка ринку відкритих даних за звітом Європейської комісії



MCKINSEY*

• у сфері освіти  може приносити від $ 890 млрд. до $ 1,2 трлн/рік

• щодо транспортної галузі становитиме $ 720 – 920 млрд./рік

• від $ 520 млрд. до $ 1,5 трлн у вартісному вираженні можуть 
принести відкриті дані про споживчі товари

• в генерації, розподілі та споживанні електроенергії допоможе 
бізнесу отримувати від $ 340 млрд. до $ 580 млрд.

• у сфері охорони здоров’я від $ 300 млрд. до $ 450 млрд.

• у сфері споживчого кредитування принесе приблизно $ 210 
млрд. до $ 280 млрд./рік

*Open data: Unlocking innovation and performance with liquid information
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СВІТОВИЙ ДОСВІД. СЕРВІСИ
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International Energy Agency (IEA).



СВІТОВИЙ ДОСВІД. СЕРВІСИ

ГО "Інформаційно-правовий центр
"Захист права на інформацію"

17

Набори даних від Національної служби охорони здоров'я Великобританії



ПРОБЛЕМА - РІШЕННЯ
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Вирішення проблеми збору твердих побутових відходів через відкриті дані.

1. Україна                                              2. Окремі країни ЄС



РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ
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Проектна робота з відкритими даними "сміття" дасть змогу 
залучити інвесторів, на кшталт, Європейського союзу, а це:

- 40 млн. €, лише на дослідження проблем переробки сміття;

- 420 мільярдів € (до 2020 року) на проекти орієнтовані на 
сільське господарство, регіональний розвиток, досліджень та 
інновацій, а також охорони природи.

Кейси (2016 рік):

- Самарканд (Узбекистан) залучив 23,5 млн. € коштів ЄБРР + 
грант на 8 млн. € від ЄС на модернізацію системи управління 
твердими відходами;

- Бішкек (Киргизстан) залучив 11 млн. € коштів ЄБРР на 
модернізацію системи управління твердими відходами



РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ
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ПРОБЛЕМА - РІШЕННЯ
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Проблема освіти може бути вирішна через залучення коштів 
на галузеві проекти, які базуватимуться на відкритих даних.

Партнерами можуть бути:

Партнер Глобальна програма Напрямки Примітки

USAID Розширення доступу до вищої освіти і 
розвиток трудових ресурсів

Бюджет проектів по освіті -
близько $ 1 млрд

USAID Виховання дітей та молоді в кризових 
і конфліктних ситуаціях

UNESCO Education 2030 Framework for Action
Навички для роботи і життя

Бюджети освітніх проектів на 
2014-2015 роки склав  $ 117,9 
млн.

UNESCO
Вчителі

Європейська комісія Освіта і професійна підготовка 2020 Забезпечення безперервного 
навчання і мобільності

Бюджет освітніх проектів за 2015 
рік - 11,2 млрд. євро

Підвищення якості та 
ефективності освіти і професійної 
підготовки



СВІТОВИЙ ДОСВІД
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місто Берлін місто Лондон



СВІТОВИЙ ДОСВІД
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Портал відкритих даних США
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Портал відкритих даних США



СВІТОВИЙ ДОСВІД
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Відкриті дані Чикаго:



СВІТОВИЙ ДОСВІД
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Массачусетський технологічний інститут (MIT)
відкрив доступ до всіх навчальних матеріалів



ВІДКРИТІ ДАНІ. УКРАЇНА
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Єдиний державний веб-портал відкритих даних



ПРОБЛЕМАТИКА
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Проблематика використання широкого потенціалу 
відкритих даних обумовлена:

1. відсутність/обмеженість ресурсів для підготовки та 
розміщення відкритих даних 

2. відсутність компетенції персоналу в роботі з відкритими 
даними

3. слабке розуміння необхідності та користі відкритих 
даних

4. відсутність проектів з повним циклом реалізації

5. відсутність єдиного координаційного центру



ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ
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ilc.in.ua

info.ngo.ilc@gmail.com

Олександр Лашко

38 093 599 1935


