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У статті окреслено розвиток локальних веб-порталів відкритих даних в Україні та їхнє зна-
чення в становленні відкритого інформаційного простору. Обґрунтовано, що локальні портали 
відкритих даних покликані виконувати одну з провідних ролей у забезпеченні медіа та громадян 
актуальною інформацією про діяльність органів місцевого самоврядування. Окреслено функціо-
нальні характеристики порталів відкритих даних дев’яти українських міст: Львова, Дніпра, 
Вінниці, Краматорська, Маріуполя, Дубна, Коломиї, Бахмута, Славути. Визначено, що в Україні 
триває процес вдосконалення міських порталів відкритих даних, зокрема впроваджується єдина 
культура оприлюднення даних. Однією з позитивних змін є зростання кількості наборів даних 
у машиночитаних форматах XLS/XLSX та CSV і відмова розпорядників від немашиночитаних 
форматів DOC і PDF.

Ключові слова: дані, відкриті дані, веб-портали відкритих даних, локальні портали відкри-
тих даних, журналістика даних. 

Municipal open data portals as a source of inforMation for 
the Media
The article outlines the development of local open data portals in Ukraine and their importance of the 

open public information space`s formation. It is substantiated that local open data portals are designed 
to play one of the pivotal roles in providing the media and citizens with up-to-date information on the 
activities of local authorities. The functional characteristics of open data portals of nine Ukrainian cities 
are outlined: Lviv, Dnipro, Vinnytsia, Kramatorsk, Mariupol, Dubno, Kolomyia, Bakhmut, Slavuta. It 
is determined that the process of development and improvement of city open data portals is underway 
in Ukraine, in particular, recommendations for the unified culture of data disclosure have been made, 
however, in practice it has not been implemented yet. One of the positive changes is the increase in the 
number of datasets in machine-readable formats XLS/XLSX and CSV, while much less sets in non-
machine-readable formats DOC and PDF are published.

Key words: Data, Open data, Open data portals, Local open data portals, Data journalism.

Вступ. Відкритий інформаційний простір – це одна з необхідних передумов успіш-
ного розвитку держави. Автори «Посібника по роботі з даними» слушно зазна-

чають, що «на всіх рівнях урядування – державному, обласному, районному, міс-
цевому – використання даних покликане забезпечити прозорість діяльності органів 
влади, зменшити рівень корупції, оптимізувати робочі процеси, виявити проблеми 
та допомогти в пошуку їх вирішень» [1, с. 4]. Доступність інформації, зокрема й у 
формі відкритих даних, сприяє посиленому контролю з боку громадськості та жур-
налістської спільноти. 

В Україні концепція відкритих даних реалізується з 2015 р., зокрема було при-
йнято ЗУ «Про внесення змін до деяких законів України щодо доступу до публічної 
інформації у формі відкритих даних»; постановою Кабінету Міністрів України № 
835 від 21 жовтня 2015 р. затверджено «Положення про набори даних, які підляга-
ють оприлюдненню у формі відкритих даних». Положення визначає, що «відкритий 
формат – це формат даних, незалежний від платформи та доступний без обмежень, 
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які перешкоджають його повторному використанню» [2]. В Україні інформація у 
формі відкритих даних оприлюднюється на Єдиному державному веб-порталі від-
критих даних (data.gov.ua). Функціонують й інші портали та ресурси, наприклад, 
Єдиний веб-портал використання публічних коштів (spending.gov.ua); Державний 
веб-портал бюджету для громадян (openbudget.gov.ua); IFIs projects – портал реє-
стру проектів МФО (proifi.gov.ua); Єдиний державний реєстр звітності політичних 
партій (politdata.nazk.gov.ua) та ін. Розпорядники можуть публікувати набори від-
критих даних і на власних сайтах. 

Окремий сегмент – це міські портали відкритих даних, адже розпорядниками 
інформації є не лише центральні ограни виконавчої влади, а й місцеві. Своєчасне 
та коректне оприлюднення відкритих даних на місцевому та регіональному рівнях 
є не менш важливим, адже локальні дані сприяють вирішенню проблем у галузі 
освіти, медицини, транспорту, допомагають розбудовувати комфортне міське се-
редовище тощо. Журналісти є важливою ланкою в цьому процесі, адже саме вони 
роблять дані зрозумілими для масової аудиторії, перетворюючи їх на data-історії, 
data-розслідування чи мультимедійні проекти. Таким чином, сьогодні портали від-
критих даних – це важливе джерело інформації для медіа, тому актуальним є ви-
вчення особливостей їхнього функціонування.

Доцільність і важливість аналізу локальних порталів відкритих даних підтвер-
джується й тим, що Міністерство цифрової трансформації України з лютого 2021 р. 
розпочало активну діяльність щодо розвитку відкритих даних у регіонах. Зокрема в 
офіційному повідомленні зазначається: «Для систематизації роботи з розпорядника-
ми на регіональному рівні та спрощення доступу громадян до відкритих даних Мін-
цифри, за підтримки ГО «Агенція журналістики даних» в рамках проекту USAID/
UK aid та Фонду Євразія «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та 
послугах» (TAPAS) було розроблено «Типове рішення місцевого порталу відкритих 
даних» [3]. 

В Україні міські портали відкритих даних здебільшого досліджуються в галу-
зі державного управління, а саме в контексті вивчення та впровадження електро-
нного врядування. Цьому питанню присвячені праці П. Клімушина, Д. Спасібова, 
М. Дурмана, І. Тохтарової, О. Ковбаско, М. Ковтун, В. Опанасюк, Л. Горбатої та ін. 
Натомість у науці про соціальні комунікації портали відкритих даних як джерело 
інформації для медіа є мало вивченими.

Класифікаційні ознаки відкритих даних і характеристику ресурсів E-data, Pro-
Zorro та Державного порталу відкритих даних наведено в статті «Сервіси відкритих 
даних в Україні» В. Шевченко [4]. Розмірковуючи про проблему низької поінфор-
мованості суспільства, авторка зауважує, що «саме журналістська спільнота має не 
лише використовувати в своїх матеріалах відкриті дані, але й заохочувати громадян 
України користуватися електронними базами даних» [4, с. 43]. 

Науковці Ю. Бідзіля та Д. Кравець у праці «Розвиток відкритих даних як нові 
перспективи й можливості для сучасної української журналістики» [5] також ана-
лізують функціонал Єдиного державного веб-порталу відкритих даних. Автори 
виокремлюють декілька ключових перешкод для ефективної роботи з відкрити-
ми даними, а саме: відсутність у більшості журналістів навичок роботи з даними 
(очищення, структурування, візуалізація); технічно-візуальна незручність порта-
лу data.gov.ua; повільний процес відкриття даних розпорядниками; відсутність 
єдиних стандартів оприлюднення даних та ін. [5, с. 237-238]. Вивчення окресленої 
проблематики ведеться й на рівні громадських організацій, зокрема аналіз відкри-
тих даних міст обласного значення був представлений ініціативою «Дані міст» [6]; 
ґрунтовний звіт «Оцінка стану оприлюднення та оновлення відкритих даних» під-
готували експерти громадської організації «Разом проти корупції» О. Архипська, 
В. Демченко, В. Яцук  у співпраці з Міністерством цифрової трансформації Украї-
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ни та проектом «Прозорість та підзвітність в державному управлінні та послугах/
TAPAS» [7].

Метою дослідження є вивчення локальних веб-порталів відкритих даних як 
джерела інформації для медіа. 

Мета дослідження передбачає розв’язання основних завдань:
- окреслити методологічні підходи до оцінювання функціональних характерис-

тик локальних веб-порталів відкритих даних, запропоновані в закордонних медіа-
дослідженнях; 

- проаналізувати українські міські портали відкритих даних за обраною методо-
логією й окреслити їхні функціональні переваги та недоліки;

- обґрунтувати важливість використання локальних веб-порталів відкритих да-
них як джерела інформації для медіа як регіонального, так і всеукраїнського рівнів. 

Новизна дослідження полягає в тому, що міські портали відкритих даних вперше 
розглядаються в медійній площині, а саме як джерело інформації для регіональних 
і всеукраїнських медіа.

Методи дослідження. Для реалізації визначеної мети та завдань використано ме-
тоди теоретичного та емпіричного дослідження. Метод аналізу та порівняльного ана-
лізу застосовано для вивчення функціональних особливостей міських порталів від-
критих даних; контент-аналіз – для виявлення тематичних спектрів наборів даних. 
Окрім цього було застосовано кількісно-якісний підхід, що полягав у встановленні 
кількісних та якісних характеристик. До таких характеристик відносимо доступ-
ність даних, зручність пошуку, відповідність форматів, актуальність даних та ін.

Теоретико-методологічною базою дослідження стали праці «Understanding the 
content and features of open data portals in American cities» J. Thorsby, G. Stowers, 
K. Wolslegel, E. Tumbuan [8]; «An evaluation of U.S. municipal open data portals: A 
user interaction framework» X. Zhu, M. Freeman [9]; «A promising phenomenon of 
open data: A case study of the Chicago open data project» M. Kassen [10] та ін. Зазначе-
ні публікації містять ґрунтовний опис розвитку міських порталів відкритих даних у 
Сполучених Штатах Америки, їхній аналіз дозволив нам виявити методики, якими 
послуговуються науковці для оцінки функціональних характеристик порталів, і ви-
робити власні критерії оцінювання.

У статті «Understanding the content and features of open data portals in American 
cities» J. Thorsby, G. Stowers, K. Wolslegel, E. Tumbuan запропоновано п’ять шкал 
для класифікації й опису порталів: Open Data Portal Index (ODPI); Data Content 
Index (DCI); Overall Index – поєднання ODPI та DCI; кількість наборів даних (Number 
of Datasets); кількість наборів даних на 100 тис. населення (Number of Datasets per 
100,000)  [8]. Автори праці «An evaluation of U.S. municipal open data portals: A user 
interaction framework» X. Zhu, M. Freeman використали такі критерії, як: доступ-
ність, довіра, розуміння, залученість й участь [9]. Таке багатоаспектне оцінювання 
юзабіліті порталів є цілком слушним, адже дані можна вважати по-справжньому 
відкритими лише тоді, коли користувачі мають до них зручний доступ із можливіс-
тю швидкого пошуку й завантаження задля подальшого аналізу й використання. 

У нашому дослідженні, опираючись на вище вказані підходи, ми сформували 
чотири критерії, за якими здійснювали оцінювання локальних порталів відкритих 
даних: 1. Обсяг оприлюднених даних (кількість наборів даних, кількість наборів 
даних у перерахунку на 100 тис. населення, розпорядники); 2. Доступність даних 
(формати даних, наявність інструментів пошуку та фільтрів); 3. Розподіл за тема-
тичними групами; 4. Користувацька залученість (наявність інструментів аналізу та 
візуалізації даних).

У межах дослідження було сформовано вибірку з дев’яти порталів, а саме: Пор-
тал відкритих даних Львова (opendata.city-adm.lviv.ua), Портал відкритих даних 
Дніпра (opendata.dniprorada.gov.ua), Портал відкритих даних Вінниці (opendata.
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gov.ua), Портал відкритих даних Краматорська (odp.krm.gov.ua), Портал відкритих 
даних Маріуполя (data.mariupolrada.gov.ua), Портал відкритих даних Дубна (ckan.
dubno-adm.rv.ua), Портал відкритих даних Коломиї (dani.kolrada.gov.ua), Портал 
відкритих даних Бахмута (bahmutrada.gov.ua), Портал відкритих даних Славути 
(opendata.slavuta-mvk.gov.ua). Для аналізу було обрано портали, з яких Міністер-
ство цифрової трансформації проводить харвестинг наборів відкритих даних на Єди-
ний держаний веб-портал відкритих даних (інформацію про харвестинг наборів да-
них одержано у відповідь на інформаційний запит від 03.02.2021 р.).

Результати й обговорення. В Україні з 2015 р. із впровадженням концепції від-
критих даних розпочався процес створення локальних порталів відкритих даних. 
Проте на початку він був доволі складним й повільним, адже міста не мали необхід-
ної технічної підтримки, а держслужбовці – відповідних компетенцій та навичок. 
Окрім цього не було вироблено єдиних рекомендацій щодо оприлюднення даних, 
тому розпорядники на регіональному та місцевих рівнях радше діяли інтуїтивно, 
подавали інформацію фрагментарно, використовуючи застарілі методи публікації 
даних у немашиночитаних форматах. Для журналістів це значно ускладнювало ро-
боту з даними, а багато редакцій й зовсім не розуміли цінності відкритих даних як 
джерела інформації.

Більш активний розвиток локальних порталів розпочався лише за сприяння гро-
мадських організацій, наприклад, у межах проекту «Прозорість та підзвітність у 
державному управлінні та послугах» (TAPAS) було ініційовано підтримку громад 
щодо запуску міських порталів відкритих даних. Як зазначається на сайті TAPAS, 
«першими пілотними містами у 2017 році стали Вінниця та Чернівці, а у 2018 році 
приєдналися Житомир, Івано-Франківськ та Кропивницький. Всі ці міста уже до-
лучилися до Міжнародної хартії відкритих даних та разом з експертами розробили 
плани дій з реалізації її принципів» [11]. Також у рамках проекту громадською ор-
ганізацією «Агенція журналістики даних» було розроблено рекомендації для опри-
люднення 64-x наборів даних з розділу Переліку «Органи місцевого самоврядуван-
ня» [12] на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних і «Типове рішення 
місцевого порталу відкритих даних».

Варто зауважити, що у відповідь на запит до Міністерства цифрової трансфор-
мації України ми так і не одержали інформацію щодо загальної кількості міських 
порталів відкритих даних, розпорядник лише повідомив, з яких міських порталів 
здійснюється харвестинг наборів відкритих даних на Єдиний держаний веб-портал 
відкритих даних. За даними дослідження «Відкриті дані міст. Міста обласного зна-
чення – 2019», власні портали відкритих даних мають 20 міст (13.5%) [6]. Автори 
відзначають, що «портали не завжди відповідають вимогам Постанови Кабінету мі-
ністрів України щодо відкритого формату, інтерфейсу прикладного програмування 
(server-side Web АРІ), паспорту набору даних, структури набору даних» [6].

Важливість оприлюднення даних на місцевому та регіональному рівнях влучно 
окреслено в посібнику «Відкриті дані для міст. Практичний аспект», А. Савчук та 
Р. Величко зазначають: «досягти ефективності роботи міста можна тільки завдяки 
роботі з даними. Планування, прогнозування, прийняття рішень – усе має відбу-
ватись на основі детального аналізу фактів та даних. Але дуже часто трапляється 
так, що міська рада не в змозі самостійно якісно обробити ту чи іншу інформацію. 
Саме тому, нею потрібно ділитися з усіма зацікавленими сторонами» [13]. Однією 
з таких зацікавлених сторін є журналісти, адже сьогодні вони виконують не лише 
роль інформаторів, а й виступають рушіями суспільних змін. Медійні data-проекти 
здатні зацікавлювати масову аудиторію й привертати увагу громадськості до важ-
ливих проблем. Прикладом можуть слугувати проекти Texty.org.ua «Комфортний 
Слов’янськ», «Медицина Харкова в цифрах», «10 послуг Івано-Франківського 
ЦНАПУ», «Ремонти Тернополя», «Зелений Кропивницький» та ін. В. Шевченко до-
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речно зауважує: «У журналістській історії цінними є не самі дані, а правильна їх 
інтерпретація, розтлумачення для громадян» [4, c. 51].

У межах нашого дослідження ми проаналізували 9 локальних порталів відкри-
тих даних й оцінили їх за 4-ма критеріями. Це дозволило окреслити їхні функціо-
нальні особливості та потенціл як джерела інформації для масмедіа, громадських 
активістів і суспільства загалом. 

1. обсяг оприлюднених даних
Для оцінювання обсягу оприлюднених даних ми виокремили такі показники, як-

от: кількість наборів даних, кількість наборів даних у перерахунку на 100 тис. насе-
лення, кількість 
розпорядників.

Аналіз по-
казав, що серед 
обраних для до-
слідження міст 
лідером із від-
криття даних є 
Вінниця – 2794 
набори, що зна-
чно більше, ніж 
на інших міських 
порталах відкри-
тих даних (рис. 
1). Найменше на-
борів даних опри-
люднено на пор-
талі Маріуполя 
– 118.  Сумарно 
на 9-ти порталах 
о п р и л ю д н е н о 
6442 набори. 

Для більш ко-
ректного порів-
няння кількості 
о п р и л ю д н е н и х 
наборів даних 
ми визначили не 
тільки абсолют-
ні показники, а 
й відносні, тобто 
кількість набо-
рів даних на 100 
тис. населен-
ня, задля вра-
хування вели-
чин населених 
пунктів (рис. 
2). Для обрахун-
ку показника 
було викорис-
тано офіційні 
дані Державної 

Рис. 1. Кількість наборів даних, оприлюднених на міських порталах 
відкритих даних станом на 19.02.2021 р.

Рис. 2. Кількість наборів даних, оприлюднених на міських порталах 
відкритих даних станом на 19.02.2021 р.,
у перерахунку на 100 тис. населення
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служби статистики України про чисельність наявного населення міст станом на 
1 січня 2020 р. [14].

Як бачимо, за цим показником лідерами з оприлюднення даних є Коломия (1221 
набір даних на 100 тис. населення) та Дубно (1172 набори даних на 100 тис. населен-
ня). На порталі Маріуполя оприлюднено 27 наборів даних на 100 тис. населення, 
проте це зумовлено тим, що Маріуполь лише в 2021 р. почав удосконалювати прак-
тику відкриття даних, ставши першим учасником програми Мінцифри з розвитку 
відкритих даних у регіонах і отримавши ліцензію на використання програмного за-
безпечення для запуску власного порталу відкритих даних [3].

Окремо ми звернули увагу на те, яка кількість розпорядників публікує інформа-
цію, адже це свідчить про рівень залученості структурних підрозділів, управлінь, 
організацій та інституцій до процесу відкриття даних. Виявлено, що на порталі від-
критих даних Вінниці набори публікують 213 розпорядників; Львова – 123; Кра-
маторська – 40; Коломиї – 34; Дубна – 29; Славути – 28; Маріуполя – 20; Бахмута 
– 13. Не вдалося виявити кількість розпорядників на порталі Дніпра, адже там від-
сутній відповідний розділ, натомість є фільтр «Автори», де зазначені прізвища та 
імена уповноважених осіб, які розмістили дані. Проте ми не можемо використати 
цю інформацію, адже не знаємо, чи можуть від однієї установи публікувати набори 
даних декілька осіб.

2. Доступність даних
Доступність даних, перш за все, визначається тим, чи може користувач знайти дані, 

завантажити й використати їх для подальшого аналізу й інтерпретації. Саме тому важ-
ливими є формати даних, інтероперабельність, наявність опції пошуку й фільтру.

Перший параметр аналізу – формат даних. Ключовим завданням було визначити, 
чи відповідають формати даних найважливішій вимозі до них – машиночитаності. 
Для зручності аналізу ми поділили формати на 4 групи (три перших групи – маши-
ночитані формати; остання – немашиночитані): 

- табличні формати (XLS / XLSX, CSV / TSV, ODS);
- ієрархічні формати (JSON, XML / XMLX);
- формати геопросторових даних (GeoJSON, GeoTIFF);
- немашиночитані формати (DOC/DOCX, PDF, ODT).
Варто зауважити, що при аналізі ми не враховували набори даних, оприлюднені 

як заархівовані файли (RAR, ZIP, 7z та ін.).
Кількісний аналіз показав, що зі 6572 наборів даних у найпопулярніших фор-

матах, опублікованих на міських порталах відкритих даних, лише 7,4 % мають не-
машиночитаний формат, а інші 92,6 % – машиночитаний (рис. 3). Це свідчить про 
поліпшення культури оприлюднення відкритих даних на регіональному рівні та 
дотримання одних із основних принципів політики відкритих даних – доступність 
даних, порівняльність та інтероперабельність.

Найбільшу частку немашиночитаних форматів виявлено на порталах відкритих 
даних Славути (49,7 %) і Коломиї (32,1 %); на порталі Дніпра – 10 %, Бахмута – 
8,5 %. На інших порталах цей показник менше 1,5 %, а на порталі Львова набори 
даних немашиночитаних форматів відсутні. При цьому варто зауважити, що в де-
яких випадках використання немашиночитаних форматів є виправданим, напри-
клад, відповідно до пункту 10 вимог, затверджених Наказом Мінрегіону України від 
15.08.2018 № 220, текстові матеріали містобудівної документації оприлюднюються 
у форматах RTF, DOC, DOCX або у PDF (з текстовим змістом) [12].

У табличних форматах на локальних порталах відкритих даних опубліковано 
86,7 % наборів від загальної кількості. Отже, бачимо, що ці формати є найпопуляр-
нішими (Маріуполь – 94,1 %; Вінниця – 94 %; Львів – 90,25 %; Бахмут – 89,6 %; 
Краматорськ – 87,8 %; Дніпро – 85,8 %; Дубно – 84,4 %; Коломия – 65,25 %; Сла-
вута – 49,7 %).
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Набори даних ієрархічних форматів становлять лише 5,1 % від загальної 
кількості. Найбільша частка оприлюднена на порталах Краматорська – 11,5 % 
та  Львова – 9,6 %, інші міста мають такі показники: Дубно – 5,4 %; Вінниця 
– 4,3 %; Дніпро – 4,2 %; Коломия – 2,6 %; Бахмут – 1,5 %; Маріуполь – 1,2 %; 
Славута – 0,6 %.

Геопросторові дані на міських порталах відкритих даних представлені зовсім 
мало – лише 0,7 % від загальної кількості наборів. Найбільший показник на порталі 
міста Дубна – 9 %, на порталі Маріуполя – 2,4 %, на інших – менше 1 % або зовсім 
не представлено.

Рис. 3. Найпопулярніші формати наборів даних, оприлюднених на міських порталах відкритих 
даних станом на 19.02.2021 р.
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Доступ до даних через API (інтерфейс прикладного програмування) надається на 
порталах Вінниці – 184 набори даних; Дніпра – 34; Дубна – 31; Маріуполя – 15; Сла-
вути – 11; Бахмута – 7. 

На всіх проаналізованих міських порталах відкритих даних наявні опції пошу-
ку наборів даних за фільтрами, здебільшого представлені фільтри «Розпорятник» 
(«Організації»), «Групи» («Тематичні категорії»), «Ключові слова» («Теги»), «Фор-
мати», «Ліцензії». Проте не завжди використання цих фільтрів гарантує успішний 
результат пошуку, проблемним залишається той аспект, що розпорядники часто іг-
норують рекомендації до оформлення паспорта набору даних і не вказують ключові 
слова, теги, мітки, тематичні категорії або ж вказують їх неточно. 

3. Розподіл за тематичними групами
Для зручності пошуку наборів даних важливим є їхній розподіл за тематичними 

групами (категоріями). Аналіз цього розподілу дозволив виявити, які тематичні на-
прями є найбільш представленими, тобто пріоритетними. 

На порталі відкритих даних Львова набори даних розподілені за 18 групами. 
Найбільша кількість наборів даних представлена в групах «Фінанси» – 46, 6%; «Ко-
мунальна власність» – 16,8 %; «Голосування ради» – 10,8 %; від 1 % до 4 % наборів 
представлені в групах «Безпека», «Благоустрій», «Бюджет», «Дозвілля», «Еконо-
міка», «Культура», «Освіта», «Планування міста», «Статистика», «Транспорт», 
«Установи»; менше 1 % – «Будівництво», «Геодані», «Нормативно-правові акти», 
«Охорона здоров’я».

На порталі відкритих даних Вінниці представлено 23 тематичні групи, проте не 
всі з них містять набори даних. Жодного набору не розміщено в групах «Архітек-
тура та містобудування», «Інше», «Культура», «Місцеві ради», «Податки». Під час 
аналізу виявлено, що сумарна кількість наборів даних, розподілених за тематични-
ми групами, – 259, проте загалом на сайті розміщено 2794 набори даних. Це свід-
чить про те, що при оприлюднені даних розпорядники не вказують, до якої з груп 
вони входять, а це в свою чергу створює додаткові незручності для користувачів, 
пов’язані з пошуком необхідних даних.

На Дніпровському порталі відкритих даних передбачено 12 тематичних катего-
рій. Найбільше даних оприлюднено в категоріях «Стандарти» – 53,1 %; «Фінанси 
та бюджет» – 17,4 %; «Культура» – 8,8 %; від 1 % до 6 % наборів розміщено в ка-
тегоріях «Охорона здоров’я», «Освіта», «Транспорт», «Молодь та спорт»; менше 1 
% – «Будівництво», «Планування міста», «Безпека», «Дозвілля та відпочинок», 
«Торгівля».

На порталі відкритих даних Дубенської міської ради розміщено 24 тематичні гру-
пи. Найбільше наборів даних опубліковано в таких тематичних групах: «Бюджет» 
– 21,8 %; «Фінанси» – 19,8 %; «Комунальні підприємства» – 13%; «Місцеве само-
врядування» – 7,8 %.

На порталі відкритих даних Коломиї – 7 тематичних груп: «Житлово-комуналь-
не господарство», «Медицина», «Міська рада», «Транспорт», «Реклама», «Освіта», 
«Фінанси». Проте в кожній з груп розміщено від 0 до 8 наборів даних, тобто про-
слідковуємо таку ж негативну тенденцію, як і на порталі відкритих даних Вінниці. 
Схожа ситуація є і на порталі відкритих даних Славутської міської ради та Крама-
торська, а також у багатьох тематичних групах не розміщено жодного набору даних.

Портал відкритих даних Бахмутської міської ради розподіляє набори даних за 
15 групами, з них найбільшою за кількістю наборів є «Місцеве самоврядування» 
– 33 %, від 7 % до 14 % наборів даних опубліковано у категоріях «Соціальний за-
хист», «Культура», «Фінанси та бюджет», «Освіта», «Молодь та спорт», «Охорона 
здоров’я».

Портал відкритих даних Маріуполя містить 19 тематичних груп, проте через не-
велику загальну кількість наборів кожна з груп є нечисленною, здебільшого від 1 до 
10 наборів, лише у категорії «Бюджет» розміщено 25 наборів даних.
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4. користувацька залученість
Користувацька залученість є одним із найбільш важливих критеріїв оцінюван-

ня якості оприлюднення даних, адже важливо, щоб користувач не лише мав доступ 
до даних, а й міг їх зрозуміти. Для цього на порталах відкритих даних рекомендо-
вано створювати додаткові інструменти для попереднього перегляду набору даних, 
його найпростішого аналізу чи візуалізації. Наприклад, можуть бути додані хоча б 
найпростіші функції сортування стовпців за зростанням чи спаданням тощо. При-
кладом такої зручної подачі даних може бути онлайн-інструмент для візуалізації 
партійних фінансових звітів «Золото партій», створений ЧЕСНО за підтримки IFES.

На жаль, на міських порталах відкритих даних поки відсутні жодні додаткові ін-
струменти, які б сприяли користувацькій залученості. Тому цей напрям вважатиме-
мо таким, що потребує подальшої розробки та вдосконалення з метою популяризації 
відкритих даних серед широких верств суспільства, які не мають спеціалізованих 
навичок.

Висновки та перспективи. Отже, аналіз міських порталів відкритих даних за-
свідчив, що в Україні відбувається активна реалізації концепції відкритих даних, 
а на регіональному рівні значно покращується рівень культури оприлюднення да-
них. Зокрема про це свідчить високий показних оприлюднення наборів даних у ма-
шиночитаних форматах – 92,6 %. Це створює неабиякі переваги для журналістів, 
адже процес аналізу й інтерпретації даних значно пришвидшується. Окрім цього, 
розпорядники дотримуються основних принципів оприлюднення даних, а саме: до-
ступність, машиночитаність, інтероперабельність, безоплатність, недискримінацій-
ність (недискримінації (рівний доступ до даних для всіх), відсутність ліцензійного 
обмеження. На нашу думку, цим позитивним змінам ми завдячуємо громадським 
організаціям, які реалізують значну кількість проектів, пов’язаних із вдосконален-
ням вітчизняної практики оприлюднення відкритих даних. Серед таких організацій 
«Агенція журналістики даних», ОПОРА (ініціатива «Дані міст/Apps4cities») та ін. 

Аналіз тематичних груп наборів даних виявив певні недоліки в оприлюдненні 
даних, на порталах відкритих даних Вінниці, Коломиї, Славути та Краматорська 
тематичні групи є малонаповненими, тобто кількість наборів, розподілених по гру-
пах, значно менша, ніж загальна кількість оприлюднених наборів даних. Це свід-
чить про те, що розпорядники можуть некоректно оформлювати паспорти наборів 
даних. На багатьох порталах із вибірки дослідження однією з найбільш наповнених 
тематичних груп є «Фінанси» («Бюджет», «Фінанси та бюджет»). 

Сьогодні відкриті дані й локальні відкриті дані, на нашу думку, можуть стати 
одним із основних джерел інформації для медіа, адже вони мають високий рівень 
достовірності та доступності. Окрім цього, data-проекти на основі даних міських 
громад мають важливе соціальне значення, адже сприяють вирішенню певних ло-
кальних проблем, покращують процеси прийняття рішень тощо. Відкриті дані як 
джерело інформації для медіа можуть характеризуватися відсутністю часових та 
просторових бар’єрів, адже вони доступні в будь-який час із будь-якої локації. Від-
критість даних створює нові можливості для розслідувальної журналістики. Дані 
стають інструментом контролю, адже з’являться дедалі більше ресурсів, які дозво-
ляють і пересічним громадянам долучатись до аналізу масивів даних. Також відкри-
ті дані міст можуть стати чинником якісного покращення контенту регіональних 
медіа, адже спонукатимуть регіональних журналістів до роботи з новими темами, 
проведення data-розслідувань, творення візуалізованих та мультимедійних проек-
тів тощо.

Подальші дослідження щодо вивчення порталів відкритих даних є актуальними 
й можуть бути спрямовані на виявлення змін (кількісних та якісних) у часовому ви-
мірі, також доцільно продовжити розробку методики оцінювання локальних порта-
лів відкритих даних із врахуванням більшої кількості критеріїв.
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Introduction. Open data is one of the necessary prerequisites for the successful 
development of the state. The use of data at the local level helps improve decision-making 
processes, reduce corruption, strengthen control over budget funds, etc. Therefore, it is 
essential to research the development of municipal open data portals in Ukraine. The purpose 
of the study is to examine local (municipal) open data web portals as a source of information 
for the media.

Methodology. We used methods of theoretical and empirical research to achieve the goal 
and objectives of the study. The method of analysis and comparative analysis is used to study 
the functional features of municipal open data portals. Content analysis is used to identify 
thematic spectra of data sets. Four criteria were developed to describe municipal open data 
portals: quantities of published data, thematic data groups, data accessibility and user 
engagement. Open data portals of nine Ukrainian cities has been selected for a proposed study: 
Lviv, Dnipro, Vinnytsia, Kramatorsk, Mariupol, Dubno, Kolomyia, Bakhmut, Slavuta.

Results and conclusions. It is determined that the process of development and improvement 
of city open data portals is underway in Ukraine. In particular, recommendations for the 
unified culture of data disclosure have been made. One of the positive changes is the increase 
in the number of datasets in machine-readable formats, while much less sets in non-machine-
readable formats DOC and PDF are published (7.4% of the total). Municipal open data portals 
perform well in terms of data accessibility. However, data analysis and visualization tools are 
not available on the portals. This can reduce the level of user engagement. Local open data of 
cities can improve the quality of regional media content, as journalists get new opportunities 
for investigations, creation of data-stories and multimedia projects, etc.
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