
Розвиток співпраці Україна – ЄС у сфері інформаційно-

комунікаційних технологій. Проект PICTURE Сьомої рамкової 

програми у сфері інформаційно-комунікаційних технологій і 

можливостей співпраці з проектом.  

Назва проекту: Policy dialogue in ICT to an Upper level for Reinforced EU-

EECA Cooperation, акронім PICTURE. Проект спрямований на розвиток 

стратегічного діалогу у сфері інформаційно-комунікаційних технологій на 

високому рівні для посилення дій координації та підтримки в країнах Східної 

Європи та Центральної Азії, а також ЄС. Координатор проекту INNO AG 

(Німеччина), партнер з ЄС Q-PLAN NORTH GREECE (Греція). Також 12 

партнерів із країн Східної Європи та Центральної Азії (Вірменія, 

Азербайджан, Білорусь, Грузія, Казахстан, Киргизстан, Молдова, Росія, 

Таджикистан, Туркменістан, Україна, Узбекистан).  

Загальною метою проекту є залучення основних фахівців-представників 

дослідницьких організацій, академій, промисловості, урядових структур із 

країн ЄС та Східної Європи й Центральної Азії для підтримки та поліпшення 

діалогу на рівні розробки інформаційно-комунікаційної стратегії (ІКТ) 

стратегії, а також для поліпшення партнерства між ЄС та країнами ЕЕСА у 

сфері ІКТ (http://www.eeca-ict.eu). 

Для досягнення цієї мети консорціум планує: 

– оновити ІКТ пріоритети співпраці країн ЄС – EECA та підготувати 

огляд існуючих ІКТ стратегій у країнах Східної Європи та Центральної Азії; 

– поліпшити процес розроблення стратегії, посилити якість зустрічей 

між представниками країн ЄС та країн Східної Європи й Центральної Азії, 

беручи до уваги напрацювання, які б могли, на думку дослідників і 

науковців, позитивно впливати на дослідницькі перспективи, можливості, 

виклики тощо; 

– створити та почати роботу робочих груп, діяльність яких 

концентруватиметься на таких напрямах, як комп’ютерні системи й мережі, 

інтернет-сервіси та узгодження планів розвитку ІКТ; 

– організувати три круглі столи на тему комп’ютерних систем і мереж, 

інтернет-сервісів й ІКТ стратегії та 10 зустрічей групи з представленням 

інформації та відповідними заходами;  

– утілити пілотні проекти, що відрізнятимуться в кожній країні; 

– рекомендувати майбутні ініціативи щодо співпраці з ЄС; 

– вивчити та підготовити рекомендації до програм розвитку ІКТ у 

країнах Східної Європи та Центральної Азії для представлення нових 

перспектив участі в спільних європейських наукових консорціумах;  



– розробити й презентувати рекомендації та стратегії щодо посилення 

білатеральної та багатосторонньої співпраці. 

На сьогодні консорціум міжнародних фахівців аналізує та узгоджує ІКТ 

пріоритети для кожної з кран-учасниць, базуючись на матеріалах та звітах  

EECA кластера. Проект  формує три робочі групи за напрямами, які найбільш 

відповідають потребам цих країн, з метою тіснішої співпраці між 

відповідними фахівцями. Зокрема:  

1. Policy Working Group, що працює з різноманітними напрямами, які 

пов’язані з визначенням ІКТ курсу. 

2. Components, computing systems, and networks –  працює з новим 

поколінням систем, компонентів, перспективними комп’ютерними 

системами, програмним забезпеченням та послугами для Інтернету 

майбутнього. 

3. Content technologies and informationmanagement – керування 

інтелектуальною інформацією, цифрові бібліотеки, ІКТ для цифрового 

навчання і творчості. 

Основні заходи проекту на 2012–2014 рр: 

– організація та проведення семінару з комп’ютерних систем в Україні; 

– організація та проведення семінару з інтернет-сервісів, програмного 

забезпечення та віртуалізації у Вірменії; 

– організація зустрічей та обговорення членів робочих груп; 

–  організація та проведення фінального семінару з проекту в Білорусі 

(Розвиток співпраці Україна – ЄС у сфері інформаційно-комунікаційних 

технологій // Львівський ЦНІІ 

(http://cstei.lviv.ua/ua/item/728?PHPSESSID=138fc76e4ca692acf3a75e01aac52

612). – 2012. – 8.05). 


