Шановний Денисе Анатолійовичу!
15 липня 2020 року Урядом внесено зміни до Порядку присудження
наукових ступенів, що дозволяють проведення засідань в дистанційному
режимі з використанням сучасних засобів відео зв’язку, але голосування
повинно залишатись таємним і відбуватись з використанням програмного
забезпечення, яке обирає сама рада. Але залишається відкритим питання про
те, де і як обирати це програмне забезпечення.
Таємне голосування у публічній мережі є складною задачею, над
розв’язанням якої у світі працюють вже близько 40 років і до цього часу її
вважають у повній мірі ще не розв’язаною, бо світовий досвід впровадження
засобів електронного голосування свідчить про недовіру громадян до цих
засобів. Через це ряд країн відмовились від продовження робіт у цьому
напрямку.
Подолання недовіри потребує 100% відкритості усіх тих засобів і
процесів, які можуть породжувати недовіру. Саме таку систему (ПРОГО)
вдалося створити завдяки багаторічній творчій праці студентів і викладачів трьох
провідних ЗВО України (НТУУ КПІ, НАУ та КНУБА) та Державного
науково-дослідного інституту автоматизованих систем в будівництві (за
рахунок виключно особистих коштів працівників).
Система ПРОГО має такі переваги:
- неможливо розкрити таємність голосів (доведено математично);
- усунуто можливість впливу на виборців підкупом, моральним або
силовим тиском;
- всі апаратні та програмні засоби системи голосування відкриті для
аудиту, що позбавляє систему від можливої недовіри;
- процеси керування системою може проконтролювати кожен
виборець, що унеможливлює непомітне зловмисне втручання в її
роботу.
Ця система експлуатується для проведення виборів представників до
органів студентського самоврядування з 2019 року студентами ФАІТ
КНУБА, відповідно до Плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку едемократії в Україні на 2019-2020 роки (розпорядження КМУ від 12.06.2019
р. № 405-р, де у п.2 передбачено: Запровадження електронної демократії в
закладах вищої освіти, зокрема впровадження інструментів електронного
голосування в діяльність органів студентського самоврядування).
Проведено випробування системи для голосування на Спеціалізованій
вченій раді Д 26.056.10 КНУБА через сайт http://vybir.knuba.edu.ua .
З системою можна ознайомитись цілодобово не тільки теоретично, але
й шляхом проведення експериментального голосування українською,
англійською
або
російською
мовою
на
ресурсі
http://www.asdev.com.ua/dndiasb/news/lates_news/eksperimentalnegolosuvannya.html. Проект системи для державних виборів в умовах України
представлено на ресурсі https://lift.net.ua/ за номером 513975.

Пропонуємо: враховуючи складну епідеміологічну ситуацію в
Україні з метою збереження здоров’я і життя людей у процесі атестації
наукових кадрів та інших заходів, які потребують таємного голосування
у режимі online, невідкладно проінформувати усі зацікавлені державні
установи щодо конкретної можливості використання набутого нашими
фахівцями досвіду. Зі свого боку будемо всіляко сприяти щодо якомога
швидкому поширенню набутого досвіду, включаючи забезпечення
роботи у мережі Інтернет.

