
Технічне завдання на проведення дослідження щодо оприлюднення 30 наборів даних 

відповідно до міжнародних рекомендацій Open Up Guide: Using Open Data to Combat 

Corruption 

 

І. Мета дослідження 

 

● дослідити стан  оприлюднення 30 наборів даних відповідно до міжнародних рекомендацій 

Open Up Guide: Using Open Data to Combat Corruption  

● надати технічні рекомендації щодо покращення якості 30 наборів 

 

Open Up Guide: Using Open Data to Combat Corruption - це ресурс, розроблений Міжнародною 

Хартією Відкритих даних, який визначає пріоритетні набори даних, що мають найбільший 

антикорупційний вплив. Ресурс доступний за посиланням: https://open-data-

charter.gitbook.io/open-up-guide-using-open-data-to-combat-corruption/  

 

 

ІІ. Методологія дослідження 

 

Кабінетна частина: 

 

● Огляд 30 наборів відкритих даних рекомендованих Open Up Guide: Using Open Data to 

Combat Corruption та їх реальний та потенційний вплив на антикорупцію в Україні  

● Стан оприлюднення 30 наборів відкритих даних для органів центральної виконавчої влади - 

які їх формати, частота оновлення та повнота інформації 

 

Емпірична частина: 

 

Емпірична частина дослідження складатиметься з використання якісних методів 

дослідження: face-to-face інтерв’ю та фокус-груп. 

●  Інтерв’ю з користувачами досліджуваних наборів відкритих даних, в тому числі 

розробниками сервісів на їх основі (громадські організації, бізнес, державні органи влади – 

залежно від послуг та наборів даних) для унеможливлення або зменшення корпуції  в 

Україні  

● Інтерв’ю з представниками центральних органів влади, що є розпорядниками 30 

досліджуваних наборів даних  

● Інтерв’ю з іншими релевантними сторонами 

 

Очікується, що виконавець надасть свої пропозиції до методології. Фіналізація 

методології дослідження відбуватиметься у співпраці з замовником дослідження. 

 

ІІІ. Питання для дослідження 

● Які набори даних з 30 рекомендованих є оприлюдненими? Які їх формати, частота 

оновлення та повнота інформації 

● Які сервіси та послуги розроблені на їх основі в Україні? Ким розроблені ці сервіси і коли? 

Хто користувачі цих сервісів? Чи є вони дієвими і ефективними на зменшення або 

запобігання корупції? 
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●  Які набори даних з 30 рекомендованих не оприлюднені? Які перешкоди щодо їх 

оприлюднення? Як вони мають бути оприлюдненні щоб забезпечити їх максимальне 

використання для антикорупційної діяльності?  

● Які нормативні та організаційні зміни мають відбутись щоб забезпечити сталість 

оприлюднення 30 наборів? 

● Який потенціал використання цих наборів для антикорупційноі діяльності  в Україні? 

  

IV. Очікувані результати дослідження 

 

За результатами дослідження буде підготовлено аналітичний звіт, який 

міститиме описи стану оприлюднення 30 наборів за такою орієнтованою структурою: 

1. Резюме дослідження 

2. Методологія дослідження 

3. Аналіз та результати 

4. Індивідуальні рекомендації відповідним центральним органам влади щодо оприлюднення 30 

наборів  

5. Додатки (зокрема, перелік проведених інтерв’ю, аудіо записи і транскрипти 

інтерв’ю, список опрацьованих досліджень, програм тощо) 

 

Термін проведення дослідження: 01 вересня  – 15 жовтня 2019 року. Географія – 

всеукраїнський рівень. 

 

Критерії відбору виконавця дослідження: 

● Дослідник, група дослідників або дослідницька установа 

● Досвід проведення досліджень на теми корупції, електронних послуг, 

діджиталізації, відкритих даних та послуг на основі відкритих даних, державного 

управління, міського розвитку, якості життя населення. Наявність 

дослідницького досвіду в сфері відкритих даних є бажаним. При відборі виконавця, увага також 

приділятиметься цікавості і втілюваності запропонованих ідей. 

 


