
За підсумками роботи Міжнародного наукового конгресу 

«Інформаційне суспільство в Україні» (25–26 жовтня 2012 р., м. Київ) 

його учасники констатують таке: 

– прагнення держави активно розвиватися та розбудовувати 

інформаційний простір в Україні; 

– побудова інформаційного суспільства та широке запровадження 

інформаційно-комунікаційних технологій є пріоритетними напрямами 

державної політики; 

– в Україні приділяється значна увага питанням створення та 

запровадження нових інформаційних технологій, оскільки від їх успішного 

розвитку, впровадження та використання залежить входження Української 

держави до світового інформаційного простору; 

– в Україні існують усі необхідні передумови для створення безкризової 

економіки (стійкий розвиток) на основі діючих в Україні інтернет-проектів. 

Розвиток безкризової економіки йде в приватному інтернет-секторі 

економіки; 

– міжнародний досвід показує, що інформаційні технології вже стали 

рушійною силою соціально-економічного розвитку, відновлення економік 

багатьох країн світу та закладає засади для сталого розвитку у майбутньому; 

– в Україні активно виконується план дій з впровадження Ініціативи 

«Партнерство “Відкритий уряд”»; 

– із залученням широкого кола громадськості розроблено Стратегію 

розвитку інформаційного суспільства в Україні, виконання якої надасть 

змогу Україні стати рівноправним учасником глобального інформаційного 

суспільства; 

– у сфері ІКТ України останніми роками спостерігається ряд негативних 

явищ, які призводять до відставання України від інших країн світу в 

масовому застосуванні сучасних інформаційно-комунікаційних технологій; 

одним із головних чинників успішного розвитку інформаційного суспільства 

є масове використання технологій електронного урядування. 

<…> Учасники конгресу, беручи до уваги, що розвиток інформаційного 

суспільства сприяє:– забезпеченню інформаційної безпеки особистості, 

суспільства, держави і створенню ефективної системи вільного і 

рівноправного отримання, поширення і використання інформації як 

найважливішої умови демократичного розвитку держави; 

– підвищенню рівня інформованості та інформаційної грамотності 

населення; 

– розширенню ринку інформаційно-комунікаційних технологій; 



– істотному підвищенню якості життя громадян, розвитку освіти, науки, 

охорони здоров’я людини та довкілля, культури; 

– забезпеченню повної інформаційної взаємодії влади з громадянами та 

демократизації її на всіх рівнях; 

– створенню нових робочих місць та появі нових видів діяльності, 

вирішили рекомендувати органам державної влади, науковій спільноті, 

освітянам, підприємницьким структурам, громадським профільним 

організаціям у межах їх компетенції за напрямом «Державна політика у сфері 

розвитку ІКТ та інформаційного суспільства в Україні»: 

– забезпечити прозорість діяльності державних органів й органів 

місцевого самоврядування шляхом забезпечення доступу та використання 

інформації державного сектору, організації інтерактивного зв’язку громадян 

з цими органами; 

– сприяти поширенню використання хмарних технологій з урахуванням 

міжнародного досвіду в діяльності органів влади, підприємств та організацій 

України; 

– прискорити впровадження системи індикаторів розвитку 

інформаційного суспільства в Україні, узгоджених зі світовими аналогами, 

які використовуються під час розрахунку світових рейтингів країн у галузі 

електронного урядування та удосконалення державної системи статистики в 

сфері ІКТ; 

– сприяти поліпшенню умов доступу до послуг ІКТ для осіб з 

обмеженими можливостями;  

– активізувати діалог ЄС – Україна в напрямі розвитку інформаційного 

суспільства; 

– сприяти розвитку системи підготовки ІТ фахівців, гармонізувати 

освітній процес з потребами ІТ галузі; 

– сприяти створенню умов для участі українських науковців у 

міжнародних науково-дослідних програмах; 

– активізувати діяльність щодо захисту прав інтелектуальної власності, 

як одного з факторів інтенсивного розвитку ІКТ в Україні <…> (Рішення 

Міжнародного наукового конгресу «Інформаційне суспільство в Україні» // 

Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації 

України (http://www.dknii.gov.ua/2010-09-27-06-54-32/105-2012-/921--l-r-27-

2012-1005-25-26-l-r-). – 2012. – 5.11). 

 


