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Cвіт постійно змінюється, і рух 
Вікімедіа має грамотно 

використовувати свої ресурси 
(людей, гроші, популярність 

Вікіпедії), аби залишатися 
релевантним та адаптовуватися до 

нових викликів



Стратегічний напрямок (2017)
● «До 2030 року Вікімедіа стане основною 

інфраструктурою екосистеми вільних 
знань, і кожен, хто поділяє наше бачення, 
зможе приєднатися до нас».

● Два принципи: знання як сервіс + рівний 
доступ до знань, зокрема для 
недопредставлених спільнот.

https://w.wiki/wq


Стратегічні рекомендації (2020)
10 рекомендацій => 45 конкретних ініціатив 
(поділених за рівнем пріоритетності)

Наприклад:

Рекомендація 1: Підвищити сталість нашого 
руху => фінансування недопредставлених 
спільнот; платний API корпоративного рівня.

https://meta.wikimedia.org/wiki/Strategy/Wikimedia_movement/2018-20/Recommendations/uk


Автор: Fuzheado, CC BY-SA 4.0. Переклад на українську: користувачка Xnij. Більше за посиланням

https://meta.wikimedia.org/wiki/Movement_Strategy/Initiatives/uk


Автор: Abbad (WMF), CC BY-SA 4.0. Переклад на українську: користувачка Xnij. Більше за посиланням

https://meta.wikimedia.org/wiki/Movement_Strategy/Priority_initiatives


Ключові події у 
2022 році



Вплив російського вторгнення
Російська війна в Україні найбільше впливає на 
нас, але це подія глобального масштабу.

● Безпрецедентна підтримка України — значно 
більша, ніж в інших схожих випадках

● Фонд Вікімедіа готується до можливого 
блокування Вікіпедії в Росії — і бореться з ним 



Скриншот із diff.wikimedia.org

https://diff.wikimedia.org/


Міжнародні хаби
Активно розвиваються хаби, які зрештою 
мають децентралізувати гроші та ресурси на 
регіональний рівень та ефективніше 
допомагати місцевим спільнотам, ніж Фонд 
Вікімедіа зі штаб-квартирою у Сан-
Франциско.



Міжнародні хаби і Україна
● Хаб Центрально-Східної Європи (CEE Hub)

Створюється зараз; є грант Фонду — наразі наймають 
оплачуваного координатора, вона/він скоро почне роботу.

● Вікімедіа Європа (Wikimedia Europe / Wiki 
Europe)
Створюється на основі наявної роботи з адвокації. 
Фінансується великими афіліатами, відкрита до всіх 
організацій регіону — ВМУА серед членів-засновників.

https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_CEE_Hub
https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_Europe


Вибори до Ради повірених 
Фонду Вікімедіа

● Фонд Вікімедіа — некомерційна організація, яка 
забезпечує інфраструктуру для вільних знань; 
підтримує роботу Вікіпедії та інших вікіпроєктів.

● Рада повірених (Board of Trustees) є керівним 
органом Фонду. Вона не займається оперативним 
управлінням, але приймає ключові стратегічні 
рішення: затверджує стратегічні плани; наймає 
виконавчого директора.



Рада повірених Фонду Вікімедіа на Вікіманії 2015 у Мексиці. Фото: Pierre-Selim Huard, CC BY 4.0



Вибори до Ради повірених 
Фонду Вікімедіа

● Рада може налічувати 16 людей, зараз їх 11. Голова 
Ради — українка Наталія Тимків.

● Частину членів Ради обирає спільнота; зокрема 
пройшли вибори на два місця у серпні—вересні.

● Переможці:
○ Шані Евенштайн Сігалов (вікіпедистка з Ізраїлю, 

членкиня Ради з 2019 року)
○ Майк Піл (вікіпедист з Британії, співзасновник 

Wikimedia UK)

https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_Foundation_elections/2022/Results


Вікіманія
● Щорічна глобальна подія для міжнародного 

вікіруху; цього року найбільш масштабна — 
онлайн + десятки локальних заходів
○ Цьогоріч — з 11 до 14 серпня

● У міжнародній програмі два виступи про 
Україну + відео про українську культуру на 
відкритті

● Вікізустріч до Вікіманії у Києві

https://blog.wikimedia.org.ua/2022/08/19/russias-war-in-ukraine/
https://blog.wikimedia.org.ua/2022/08/20/crisis-and-glam/
https://blog.wikimedia.org.ua/2022/08/26/wikimania-wideo-2022/


Віталій Петрушко, CC0



Хартія Руху
● Документ, що визначить ролі та обов’язки всіх 

членів і організацій Руху Вікімедіа
● Сформований редакційний комітет, який 

складається з волонтерів (і двох працівників 
Фонду); зараз працює над хартією

● Прийняття буде не раніше, ніж за рік
● Редакційний комітет запрошує долучатися до 

процесу; можна підписатися на новини: 
w.wiki/5m2E 

https://w.wiki/5m2E


Редизайн Вікіпедії
● Новий дизайн, щоб спростити читання Вікіпедії
● Розробляється вже кілька років і поступово 

впроваджується; уже можна увімкнути його в 
особистих налаштуваннях

● Скоро стане дефолтним в укрВікі (в середині жовтня 

має бути ще одне обговорення з розробниками), але буде 
можливість перемкнутися на старий інтерфейс у 
налаштуваннях





Як бути більш 
залученими в 
міжнародний 

контекст



Стежити за новинами
● Diff: diff.wikimedia.org

(можна підписатися на сповіщення 
електронною поштою)

● Імейл-розсилка Wikimedia-l: w.wiki/5m2F 
● «Вікімедіа Україна» деколи пише про 

найважливіше

https://diff.wikimedia.org/
https://w.wiki/5m2F


Податися на грант
Якщо ви відчуваєте в собі сили реалізувати новий 
проєкт, який допоможе розвитку котроїсь із 
ініціатив стратегії, Фонд Вікімедіа пропонує 
гранти в межах програми «Movement Strategy 
Implementation Grants» («Гранти на 
імплементацію стратегії Руху»).

meta.wikimedia.org/wiki/Grants:MSIG/About 

https://meta.wikimedia.org/wiki/Grants:MSIG/About


Дякую за увагу!


