
26 травня в Женеві розпочав роботу Форум Всесвітнього саміту з 

питань інформаційного суспільства 2015 р. (Форум ВСІС 2015), 

організаторами якого виступають Міжнародний союз електрозв’язку, 

ЮНЕСКО, ЮНКТАД і ПРООН за участю інших установ ООН.  

Форум Всесвітнього саміту з питань інформаційного суспільства  – 

щорічна зустріч ключових учасників сфери інформаційно-телекомунікаційних 

технологій з усього світу. У Форумі ВСІС 2015 взяли участь близько 1200 

високопосадовців з більш ніж 140 країн, у тому числі міністри з питань ІКТ, 

лідери громадянського суспільства, науковці, підприємці. Програмою форуму 

було передбачено діалоги високого рівня щодо інновацій у сфері інформаційно-

телекомунікаційних технологій, міністерський круглий стіл, ознайомлення з 

кращим досвідом реалізації національних стратегій розбудови інформаційного 

суспільства та подолання загроз при використанні ресурсів Інтернет. Під час 

форуму було проведено низку практичних семінарів та практикумів з обміну 

знаннями з питань інформаційного суспільства. 

Головна увага Форуму ВСІС 2015 була приділена тенденціям сталого 

розвитку та ініціативам у галузі ІКТ з основних цілей сталого розвитку, таких 

як охорона здоров’я, освіта, розширення прав жінок, охорона навколишнього 

середовища. Особливу увагу було приділено розвитку підприємництва у сфері 

ІКТ. 

У перший день роботи форуму українська делегація на чолі з головою 

Держспецзв’язку В. Звєрєвим взяла участь у церемонії відкриття форуму та 

сегменті високого рівня за участю керівників адміністрацій зв’язку країн-

учасниць.  

У своєму виступі на форумі керівник української делегації, голова 

Держспецзв’язку В. Звєрєв порушив питання ролі ІКТ у глобальному 

економічному зростанні та реформах в Україні, а також міжнародного 

співробітництві нашої країни з МСЕ. Зокрема, він наголосив, що національний 

проект «Україна 2020: Стратегія національної модернізації», ініційований 

Президентом України П. Порошенком, а також Стратегія розвитку 

інформаційного суспільства в Україні передбачають широке впровадження ІКТ 

з метою модернізації усіх сфер суспільного життя. Це перекликається з 

розробленою МСЕ стратегією розвитку телекомунікацій у світі Connect 2020. 

«Надію на кардинальні зміни в країні ми пов’язуємо з інформаційно-

телекомунікаційними технологіями. Україна впроваджує передові системи 

електронного урядування, що зробить управлінські процеси в державі більш 

відкритими та підвищить рівень відповідальності влади» – зазначив В. Звєрєв у 

своєму виступі. 

Зокрема, в Україні розробляється Національний план розвитку 

широкосмугового доступу, за яким кожний населений пункт має до 2020 р. 

отримати швидкісне підключення до мережі Інтернет, а також проект нового 



закону про інформаційно-телекомунікаційні технології, у якому планується 

врахувати всі останні досягнення у сфері телекомунікацій. 

Голова української делегації також повідомив, що Україна зіткнулась із 

відсутністю дієвих міжнародних механізмів відновлення контролю над 

радіочастотним ресурсом на тимчасово окупованих територіях. Також значним 

викликом є кібервійна, яку фактично розв’язано проти України. У подоланні 

цієї загрози наша країна активно взаємодіє з міжнародним співтовариством, 

зокрема в рамках програм НАТО та по лінії мережі команд CERT. Спільно з 

МСЕ Україна має намір реалізувати проект зі створення центру захисту прав 

дитини в мережі. 

«Незважаючи на складний стан, Україна продовжує впевнено рухатися 

шляхом розбудови інформаційного суспільства», – наголосив В. Звєрєв 

(Українська делегація розпочала роботу на Форумі Всесвітнього саміту з 

питань інформаційного суспільства в Женеві // Державна служба 

спеціального зв’язку та захисту інформації України (http://goo.gl/bv9VVe). – 

2015. – 26.05; Голова Держспецзв’язку виступив з політичною заявою на 

Форумі Всесвітнього саміту з питань інформаційного суспільства в Женеві 

// Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України 

(http://goo.gl/NRCtdd). – 2015. – 27.05). 

 


