
Пероганич Ю.

Для чого і як юридичній фірмі 
потрапити у Вікіпедію



Юрій Пероганич:
 48 років

 Інженер-економіст (КНЕУ, 1986)
 Магістр міжнародного права 
(КІМВ КНУ ім. Шевченка, 2000)

 > 700 нових статей у Вікіпедії
 > 14 000 редагувань у Вікіпедії
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Юрій ПЕРОГАНИЧ 
+38 044 236 4835

+38 067 505 1201

director@wikimediaukraine.org.ua

Skype: Perohanych
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• Генеральний директор АПІТУ

• Ініціатор створення і виконавчий 
директор ГО “Вікімедіа Українa”

• Член Міжгалузевої ради з 
питань розвитку інформаційного 
суспільства при Кабінеті Міністрів 
України

•Член Ради підприємців при 
Кабінеті Міністрів України

• Заступник голови Громадської 
ради при Державному комітеті 
інформатизації України

• http://perohanych.wordpress.com 

mailto:director@wikimediaukraine.org.ua
http://perohanych.wordpress.com/


1. Що таке Вікіпедія ?

2. Чому треба потрапити у Вікіпедію ?

3. Як потрапити у Вікіпедію ?

4. Які вимоги до статей ?

5. Як створити статтю ? 4



Число статей в українській Вікіпедії
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Вагомі події Вікіпедії українською мовою

 30 січня 2004 : створено першу статтю — Атом.

 4 квітня 2004: офіційно активовано українську частину вікіпедії. 
Кількість статей — 1000

 28 березня 2008: написано 100000-ну статтю, 

 11 листопада 2008: зроблено двомільйонне редагування.

 29 серпня 2009: зроблено тримільйонне редагування

 7 квітня 2010: : написано 200 000 -ну статтю, 

 Червень 2010:

 Щоденно створюється більше 200 статей

 Щоденно вноситься більше 5 000 редагувань
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uk.wikipedia.org

~ 20 млн. 
сторінок на місяць

~ 700 000 
сторінок на день
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Що дає присутність у Вікіпедії:

 Посилання на статті з Вікіпедії – переважно на 
першому місці в пошуку Google

 Посилання зі сторінок Вікіпедії на сторінки 
вашого сайту піднімають рейтинг вашого 
сайту в Google
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Як потрапити у Вікіпедію. Слайд 1

 Почніть із загальної піар-кампанії. Чим більше 
у вас є згадок у пресі, і чим більше видимості у 
Вас в соціальних медіа і блогах, тим більше 

шансів, що Ви помітні - неодмінна умова 
для включення у Вікіпедію

 Зробіть сайт вашої фірми. Переконайтеся, що 
він є сучасним та пропонує повну інформацію 
про Вашу фірму.
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Як потрапити у Вікіпедію. Слайд 2

 Станьте учасником Вікіпедії
 Більшість учасників пишуть про багато різних 

предметів, тому може виглядати недобре, 
якщо ваша єдина мета полягає у маркетингу 
вашої компанії або послуг. 

 Приділіть небагато часу, додавши інформацію 
про ті предмети, у яких у вас є досвід - про 
вашу вулицю, про вашу галузь права. Або 
приділіть трохи часу поправлянню граматики 
існуючих статей. 

 Цим ви завоюєте друзів і отримаєте цінний 
досвід зсередини, як Вікіпедія працює.
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Як потрапити у Вікіпедію. Слайд 2-а

 Заповніть власну сторінку учасника

 Кожен учасник Вікіпедії має власну сторінку

 Чим більше інформації про вас, тим більший рівень 
довіри

 Уникайте інформації на власній сторінці, яка може 
когось дратувати

 Наступна сторінка демострує, як виглядає сторінка 
Вікіпедії після авторизації учасника 14





Як потрапити у Вікіпедію. Слайд 3

 Пошукайте назву вашої компанії у Вікіпедії. 

 Ви можете виявити, що ваша компанія вже 
згадується в існуючих статтях

 Якщо це так, то спочатку додавайте 
інформацію до існуючих статтей, а не 
починайте нову.
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Як потрапити у Вікіпедію. Слайд 4

 З'ясуйте, чи є у вас у власні фахівці

 Перевірте, чи немає серед працівників вашої 
фірми чи друзів таких, що вже є учасником 
Вікіпедії

 Якщо це так, то така людина може бути 
цінною, щоб допомогти вам знайти найкращу 
стратегію длявключення у Вікіпедію
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Як потрапити у Вікіпедію. Слайд 5

 Вчіться у Bікіпeдіі
 Є тисячі статей у Вікіпедії, а також підказки як 

створювати статті і які правила існують. 
 Якщо у вас виникли питання, пишіть прямо на 

info@wikimedia.org, роблячи 
якнайдокладніший запит, беручи до уваги, що 
відповідачем буде хтось із добровольців. 

 Звертайтеся по допомогу на сторінці 
обговорення тієї сторінки, котру ви редагуєте 
чи створюєте. 

 Звертайтеся по допомогу у Кнайпу (форум)
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Як потрапити у Вікіпедію. Слайд 6

 Не починайте з дуже великих чи дуже маленьких статей

 Почніть зі статті розміром від половини до двох екранів
 Дуже великі статті, які були створені за один раз, 

зазвичай написані неенциклопедичним стилем, не 
структуровані, містять невідповідно малу кількість 
посилань на джерела. Такі статті ставляться на 
“обговорення для вилучення”

 Учасники вікіпедії сприймають невеликі статті як 
«виклик» і самі (чи разом з вами) їх дотягуть до рівня 
нормальної статті, додають посилання, зображення

 Дуже малі статті (з одного – двох речень) також 
вилучаються
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Як потрапити у Вікіпедію. Слайд 7

 Робіть посилання на “чужі” сайти

 Все що вміщується у статтю Вікіпедії, слід 
прив'язувати до вже десь опублікованих 
матеріалів

 Інші учасники Вікіпедії спочатку будуть 
перевіряти інформацію про вас у публікаціях 
за межами веб-сайту вашої компанії. 
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Як потрапити у Вікіпедію. Слайд 8

 Використовуйте сторінки обговорення 

 Кожна стаття Вікіпедії супроводжується сторінкою 
обговорення,

 На цих сторінках ви можете вільно пояснювати, що 
ви плануєте додавати на сторінку, питати порад
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Як потрапити у Вікіпедію. Слайд 9

 Слідкуйте за сторінками

 Сторінки, які ви створили чи правили, включаються 
до вашого списку спостереження. 

 Слідкуйте за списком спостереження. Однак, 
відмовтеся від повного контролю, дайте статтям 
жити своїм життям. Вмішуйтеся лише щоб виправити 
неточну інформацію

 Оперативно реагуйте на запити інших учасників
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Як потрапити у Вікіпедію. Слайд 10

 “Що коли про вас пишуть неправду”

 Кожен має можливість написати у Вікіпедії 
неправдиву інформацію про вас чи ваше 
підприємство і часом це трапляється

 Якщо зіткнулися з необґрунтованим нападом, то 
краща стратегія полягає в апеляції до спільноти 
Вікіпедії через сторінки Кнайпи чи через сторінку 
запитів до адміністраторів
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Як потрапити у Вікіпедію. Слайд 11

Зніміть Copyright зі сторінок вашого сайту

 У Вікіпедії неприпустима публікація текстів і 
зображень, захищених Copyright

 Якщо ви переносите матеріал у Вікіпедію зі 
сторінки вашого сайту – зніміть з цієї сторінки 
значок (с) і поставте: Текст доступний на 
умовах ліцензії Creative Commons 
Attribution/Share-Alike
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Як потрапити у Вікіпедію. Слайд 12

 Посилайтеся з Вікіпедії не на першу сторінку 
вашого сайту

 Наприклад у статті «Банкрутство» доречним може 
бути посилання на сторінку з порадами «як уникнути 
банкрутства» на сайті вашої фірми
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Правила Вікіпедії
 Матеріали Вікіпедії є вільними для 

використання, при цьому до них будь-хто може 
вносити зміни. Текст доступний на умовах 
ліцензії Creative Commons Attribution/Share-Alike. 
Статті може редагувати будь-хто, проте при 
цьому жоден учасник не має в своєму 
розпорядженні права на одноосібний контроль 
на жодну статтю. Відповідно, всі внесені вами 
правки, у свою чергу, можуть бути безжально 
відредаговані і реструктуровані спільнотою.
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Вандалізм у Вікіпедії
 Явно шкідницьке долучення, видалення чи зміна вмісту, скоєне 

зумисне з метою скомпрометувати достовірність і авторитетність 
енциклопедії. В основному вандалізм виявляється в заміні вмісту 
якісних статей на лайки, графіті чи інший зміст, який абсолютно не 
має стосунку до теми статті. Внесення невірних змін через щиру 
хибність поглядів вандалізмом не є.

 Вандалізм, попри поширену думку, насправді не є великою 
проблемою для Вікіпедії, бо всі зміни статей зберігаються у 
спеціальній базі даних, таким чином зловмисники не можуть 
знищити інформацію повністю. Учасник, який помітив, що стаття 
була зіпсована, має відкотити пошкоджену версію, зробити це 
зовсім нескладно.

 Навіть якщо припустити, що кількість людей, бажаючих займатися 
вандалізмом приблизно рівна кількості людей, бажаючих відновити 
істину, то створення умов, у яких друге зробити легше ніж перше, 
«автоматично» робить матеріали Вікіпедії дедалі більше 
відповідними істині.

 За результатами досліджень, більшість наслідків вандалізму в 
англійській частині Вікіпедії нейтралізуються в лічені хвилини Для 
української частини Вікіпедії — в середньому за півтори години. 28



Як створити нову статтю

 Наступні чотири слайди демонструють процес 
створення нової статті у Вікіпедії
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П’ять основ.
 Вікіпедія не має незмінних правил — за 

винятком поданих п'яти загальних принципів. 
Сміливо правте, перейменовуйте, змінюйте 
статті — в цьому полягає задоволення від 
редагування, оскільки від вас не вимагають 
створювати ідеальні тексти, хоча до цього слід 
прагнути. Не бійтеся щось зіпсувати, адже усі 
попередні версії статей зберігаються: ви ніяк не 
зможете випадково нашкодити Вікіпедії або 
безповоротно видалити текст. Але пам'ятайте — 
усе, що ви робите у Вікіпедії, збережеться 
для нащадків. 34



Фонд Вікімедія, компанія-власник і організатор 
Вікіпедії, також підтримує й інші проекти зі 
створення вільних публікацій в Інтернеті

 вільна бібліотека — ВікіТека,
 безкоштовні підручники — ВікіПідручник,
 словник — ВікіСловник,
 збірники цитат — ВікіЦитати,
 вільні новини — ВікіНовини,
 вільний каталог біологічних видів — ВікіВиди
 збірка медіа-файлів — ВікіСховище
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Дякую за увагу!

 Див. слайд №3
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