
Розпочав роботу портал управління знаннями «Ми розвиваємо 

електронне урядування», який розроблено на виконання Плану заходів 

Ініціативи «Партнерство “Відкритий уряд”» Державним агентством з питань 

науки, інновацій та інформатизації України спільно з Національним центром 

електронного урядування, Національною академією державного управління 

при Президентові України та Асоціацією органів місцевого самоврядування 

«Міста електронного урядування України». Виконання цього завдання 

підтримала Програма розвитку ООН в Україні. 

Портал управління знаннями – це інформаційно-технологічне рішення, 

яке використовує технології та практики корпоративних порталів управління 

знаннями, забезпечує взаємодію між органами державної влади, органами 

місцевого самоврядування, інститутами громадянського суспільства й 

експертним середовищем. 

Основними групами користувачів стануть державні службовці, депутати 

місцевих рад, посадові особи органів місцевого самоврядування, навчальні 

заклади, ЗМІ, громади, українські та міжнародні експерти. 

Портал управління знаннями «Ми розвиваємо електронне урядування» 

складається з таких модулів: 

– «Система групової роботи»: забезпечує можливість спільного 

обговорення нормативно-правових актів та законодавчих ініціатив, 

відпрацювання проектів, заявок і програм тощо; 

– «Експертний клуб»: інтерактивний інструментарій роботи експертного 

середовища; 

– «Електронний кабінет міста»: віртуальний простір для кожного міста 

(села, селища, регіону); 

– «Біржа проектів»: маркетинговий майданчик для нових проектів та 

ідей від розробників, експертів; 

– «Оцінка електронної готовності України»: оприлюднення результатів 

Оцінки електронної готовності України. Нині там оприлюднена відповідна 

оцінка станом на жовтень 2013 р.; 

– «Національний конкурс кращих практик впровадження електронного 

урядування»: забезпечує онлайн-реєстрацію учасників конкурсу, онлайн- 

роботу членів журі та експертів, «оцінку громадськості» якості та 

практичності поданих практик, результати конкурсу; 

– «Депозитарій кращих практик»: актуальний класифікатор та опис 

практик, які впроваджені в Україні. Модуль розроблено за підтримки 

Міжнародного фонду «Відродження»; 

– «Електронна бібліотека»: відкритий доступ до документів і матеріалів, 

суспільно значущої інформації у сфері електронного урядування; 



– «Методологічний»: методологічна база впровадження електронного 

урядування; 

– «Е-освіта»: дистанційне навчання «Електронне урядування» з 

отриманням сертифікатів. Лекційний матеріал курсу розроблено за 

підтримки ОБСЄ; 

– «Електронний журнал “Електронне урядування”»: оперативне 

інформування цільових аудиторій Порталу про впровадження електронного 

урядування. Механізм передбачатиме також і функцію «громадянської 

журналістики», тобто дописувачами журналу зможуть бути зацікавлені особи 

з популяризації власного досвіду. Електронний журнал матиме функцію 

автогенерації електронного бюлетеня з можливістю інформування органів 

влади, засобів масової інформації та громадськості (Розпочав роботу 

портал управління знаннями «Ми розвиваємо електронне урядування» // 

Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації 

України (http://www.dknii.gov.ua). – 2013. – 13.12). 

 


