
Одним з головних пріоритетів України є прагнення побудувати 

орієнтоване на інтереси людей, відкрите для всіх і спрямоване на 

розвиток інформаційне суспільство, у якому кожен міг би створювати й 

накопичувати інформацію та знання, мати до них вільний доступ, 

користуватися й обмінюватися ними, щоб надати можливість кожній 

людині повною мірою реалізувати свій потенціал, сприяючи суспільному 

й особистому розвиткові та підвищуючи якість життя.  

Відродження економіки України після світової економічної кризи на 

сьогодні відбувається значною мірою за рахунок антропоцентричної 

свідомості суспільства, розвитку інтелектуальної діяльності, підвищення 

технологічного рівня виробництва та поширення сучасних інформаційних і 

телекомунікаційних технологій. 

Основні напрями реалізації стратегії розвитку інформаційного суспільства 

в Україні визначені Законом України «Про Основні засади розвитку 

інформаційного суспільства в Україні на 2007–2015 роки»: 

– прискорення розробки та впровадження новітніх 

конкурентоспроможних ІКТ в усі сфери суспільного життя, зокрема в 

економіку України і в діяльність органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування;  

– забезпечення комп’ютерної та інформаційної грамотності населення,   

насамперед шляхом створення системи освіти, орієнтованої на використання  

новітніх ІКТ у формуванні всебічно розвиненої особистості;  

– розвиток національної інформаційної інфраструктури та її інтеграція у 

світову інфраструктуру;  

– державна підтримка нових «електронних» секторів економіки (торгівлі, 

надання фінансових і банківських послуг тощо);  

– створення загальнодержавних інформаційних систем, насамперед у 

сферах охорони здоров’я, освіти, науки, культури, охорони довкілля; 

– збереження культурної спадщини України шляхом її електронного 

документування;  

– державна підтримка використання новітніх ІКТ засобами масової 

інформації;  

– використання ІКТ для вдосконалення державного керування, відносин 

між державою й громадянами, становлення електронних форм взаємодії між  

органами державної влади та органами місцевого самоврядування і 

фізичними та юридичними особами;  



– досягнення ефективної участі всіх регіонів у процесах становлення 

інформаційного суспільства шляхом децентралізації та підтримки 

регіональних і місцевих ініціатив;  

– захист інформаційних прав громадян, насамперед щодо доступності 

інформації, захисту інформації про особу, підтримки демократичних  

інститутів та мінімізації ризику «інформаційної нерівності»;  

– удосконалення законодавства з регулювання інформаційних відносин;  

– поліпшення стану інформаційної безпеки в умовах використання 

новітніх ІКТ.  

Реалізації стратегії розвитку інформаційного суспільства має забезпечити 

побудову суспільства, яке орієнтоване на інтереси людей, відкрите для всіх і 

спрямоване на формування інноваційної моделі розвитку 

високотехнологічного суспільства, у якому кожен громадянин має 

можливість створювати й накопичувати інформацію та знання, мати до них 

вільний доступ, користуватися та обмінюватися ними, щоб дати змогу 

кожній людині повною мірою реалізувати свій потенціал для забезпечення 

особистого й суспільного розвитку та підвищення якості життя.  

Усі ці чинники також знайшли відображення в Концепції розвитку 

електронного урядування в Україні, яка була затверджена розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2010 р.  

№ 2250-р. У цьому документі електронне урядування розглядається як один з 

інструментів розвитку інформаційного суспільства, упровадження якого 

сприятиме створенню умов для відкритого й прозорого державного 

керування (Щодо необхідності розробки Стратегії розвитку 

інформаційного суспільства в Україні // Державне агентство з питань 

науки, інновацій та інформатизації України (http://www.dknii.gov.ua). 

 


