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З 24 по 29 листопада 2019 в Берліні відбувся 
XIV Форум з управління Інтернетом. 

Загальна концепція цьогорічного Форуму:
“Єдиний світ. Єдиний Інтернет. Єдине бачення”



Кілька загальних цифр:

● понад 4 тисячі зареєстрованих учасників;
● 3 679  on-site учасників;
● понад 3 тисячі дистанційних учасників;
● 229 панельних дискусій, круглих столів, відкритих 

форумів  та воркшопів;
● жодної проблеми з Інтернетом (Wi-Fi).



  Участь на найвищому рівні:

● Ангела Меркель, Федеральний канцлер 
Німеччини;

● Антоніу Гутерреш, Генеральний Секретар ООН



Молодіжний IGF Саміт напередодні IGF:

● близько 100 офіційно запрошених делегатів з 40 
країн;

● серед них – Валерія Дубицька, модератор Youth 
IGF-UA та заступник директора ЄМП;

● кандидатура Валерії підтримана рішенням 
ОргКомітету IGF-UA.





Youth IGF-UA відбувся 26 вересня 2019 року в 
КПI ім. Ігоря Сікорського

Більше інформації:
https://youth-igf-ua.org/

https://www.facebook.com/YouthIGFUA/





Обговорення доповіді “Взаємозалежність в 
цифрову епоху”:

● доповідь Групи експертів ООН Високого рівня 
була презентована напередодні ЄвроДІГу 2019;

● національним IGF було запропоновано її 
обговорити та надіслати свої висновки до 
секретаріату ЄвроДІГ;

● ця доповідь була темою панельної дискусії на 
X IGF-UA.



Учасники заключної панелі X IGF-UA:

1. Олексій Семеняка, RIPE NCC
2. Олександр Ісавнін, РосКомСвобода
3. Наталя Мочу, ICANN 
4. Роберто Гаетано, EURALO ICANN
5. Сергій Саєнко, МЗС України

● Модератор – Оксана Приходько, директор мНУО 
Європейська Медіа Платформа 



Висновки заключної панелі X IGF-UA:
1. IGF та концепція мультистейкхолдеризму (МСХ) 

мають бути підтриманими, в першу чергу на 
ідеологічному рівні.

2. В той же час IGF потребує розширення і 
подолання кризових явищ, а концепція МСХ, яка є 
дуже складною та потребує дуже багато часу на 
практиці, може бути вдосконаленою (спільними 
зусиллями всіх стейкхолдерів).

3. Необхідно мінімізувати ризики підміни понять та 
імітації мультистейкхолдерного підходу.



Висновки заключної панелі X IGF-UA: (II)
4. Інтернет не може працювати без довіри, але 

розбудова довіри є надзвичайно вразливим і 
делікатним процесом, який не може бути 
нав'язаним або запозиченим, має базуватись на 
моделі ризиків та інституті репутації.

5. МСХ поступово розповсюджується за межі 
управління Інтернетом, і це має вітатись, але в той 
же час це потребує додаткових зусиль щодо 
її (МСХ) популяризації та просвітництва.



Заклик парламентарів в ім’я Джиммі Шульца (від 
імені представників парламентів 56 країн):
1. Зміцнювати міжнародне співробітництво та обмін кращими 
практиками між країнами в питаннях державної політики, що 
має відношення до Інтернету;
2. Гарантувати, що, у випадку необхідності ухвалення нового 
національного законодавства з метою захисту національної 
безпеки в кіберпросторі та сприяння національній цифровій 
економіці, це нове законодавство буде гарантувати та 
захищати основоположні права та свободи людини, 
закріплені в Загальній Декларації Прав Людини (1948);



3. Переглянути дійсне національне законодавство у 
відповідності до того, аби адаптувати його до наявних 
викликів цифрового часу;
4. Залучати недержавні суб‘єкти з бізнесу, громадянського 
суспільства, технічної та наукової спільноти належним чином 
брати участь в розробці нового законодавства, в тому числі 
через відкриті громадські слухання і відкриті консультації з 
метою застосування мультистейкхолдерноі моделі до 
вирішення проблем з управління Інтернетом, як було 
узгоджено в Туніській програмі (Всесвітнього саміту з 
управління Інтернетом – 2005);



5. Працювати в напрямку створення неофіційної 
парламентської групи Форуму з управління Інтернетом, і, 
таким чином, підтримувати і розширювати парламентський 
діалог в рамках Форуму з управління Інтернетом через об
‘єднання парламентарів в майбутньому з метою розробки 
нормативно-правової бази державної політики, пов’язаної з 
Інтернетом. Саме тому ми закликаємо парламентарів 
зустрітись під час наступного Форуму з управління 
Інтернетом, що відбудеться наступного року в Польщі, і 
продовжити співпрацю в цьому напрямку.



  Contract for the Web:

https://contractfortheweb.org/



Висновок: роль NRIs все збільшується. 

Пропозиції до наступного IGF-UA:
● обговорити можливість іншого перекладу 

українською терміну “управління Інтернетом”;
● влаштувати обговорення “contract for the Web”;
● провести консультації з європейською стороною 

щодо застосування концепції 
мультистейкхолдеризму.



Дякую за увагу!

Оксана Приходько  
директор  

мНУО Європейська Медіа Платформа 
sana@eump.org


