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Передмова 
 
Згідно з рішенням Комітету Верховної Ради України з питань освіти і науки  від 

06.04.05 р., заплановано проведення 21 вересня 2005 року парламентських слухань з 
питань розвитку інформаційного суспільства в Україні, що становить суспільний 
інтерес та потребує  законодавчого врегулювання, проведення аналізу і обговорення 
ситуації, опрацювання пропозицій стосовно визначення основ національної  політики 
України, засад та механізмів її реалізації, а також заходів із вдосконалення 
законодавства у цій сфері в межах повноважень Верховної Ради України, визначених 
Конституцією  України. 

Для інформаційно-аналітичного забезпечення парламентських слухань Кабінетом 
Міністрів України підготовлено допоміжні матеріали з питань  розвитку інформаційного 
суспільства в Україні. 

 
Основні завдання інформаційного суспільства 

10–12 грудня  2003 року в Женеві відбувся перший етап Всесвітньої зустрічі на 
вищому рівні з питань інформаційного суспільства, в якому брала участь і Україна. 
Представниками народів світу було прийнято "Декларацію принципів", яка визначила 
загальне прагнення та рішучість учасників побудувати  орієнтоване на інтереси людей, 
відкрите для всіх і спрямоване на розвиток інформаційне суспільство, в якому кожен міг 
би створювати інформацію і знання, мати до них доступ, користуватися та 
обмінюватися ними, з тим, щоб дати окремим особам, громадам і народам можливість 
повною мірою реалізувати свій потенціал, сприяючи стійкому розвитку та підвищуючи 
рівень свого життя на основі цілей і принципів Статуту Організації Об'єднаних Націй, у 
повному обсязі дотримуючись і підтримуючи Загальну декларацію прав людини.  

У Декларації тисячоліття зазначено, що завдання світового співтовариства полягає 
в тому, щоб використовувати потенціал інформаційних і комунікаційних технологій для 
досягнення таких цілей розвитку інформаційного суспільства:   

ліквідація злиденності і голоду;  
забезпечення всеобучу;  
сприяння рівності чоловіків і жінок;  
збільшення прав і можливостей жінок; 
скорочення дитячої смертності;  
поліпшення охорони материнства;  
боротьба з ВІЛ/СНІДом, малярією та іншими захворюваннями;  
сприяння екологічної усталеності;  
формування глобального партнерства в цілях розвитку для забезпечення більш 

мирного, справедливого та квітучого світу.  
Наголошено, що освіта, знання, інформація і спілкування становлять основу 

розвитку, ініціативності й добробуту людської особистості. Поряд із цим інформаційно-
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комунікаційні технології (ІКТ) мають величезний вплив практично на всі аспекти 
нашого життя. Стрімкий прогрес ІКТ забезпечує  цілком нові перспективи досягнення 
більш високих рівнів розвитку. Спроможність цих технологій послабити вплив багатьох 
традиційних перешкод, особливо  пов'язаних з часом та відстанню, вперше в історії дає 
можливість використовувати потенціал цих технологій на благо мільйонів людей в усіх 
куточках земної кулі. 

Водночас підкреслено, що ІКТ варто розглядати як інструмент, а не як самоціль. За 
сприятливих умов ці технології здатні стати потужним інструментом підвищення 
продуктивності, економічного росту, створення нових робочих місць і розширення 
можливостей працевлаштування, а також підвищення рівня життя для усіх. Вони також 
можуть сприяти веденню діалогу між народами, країнами і цивілізаціями. 
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1. Україна у глобальному інформаційному суспільстві 

У ХХІ столітті на зміну стихійному ринковому механізмові розвитку світової 
цивілізації приходить глобальний цифровий порядок, у якому міць держави 
визначається не кількістю чавуну і сталі, танків і снарядів, а здатністю виробляти знання 
й сучасні технології, вміло управляти соціально-економічними процесами та швидко 
здійснювати обмін інформацією і на цій основі створювати  умови для благополуччя 
своїх громадян. І в цьому глобальному порядку, що так схожий на атомарну модель 
існування Всесвіту, важливо знайти вигідну для України орбіту з орієнтацією на  
світило знань, а не на ліхтар рудника.  

Стратегія руху країни до розподілу праці та її орієнтація  у світовому просторі 
економічних і політичних відносин має визначатись з огляду як на історичне минуле, 
так і на сучасні науково-технічні здобутки та й  на геополітичне і соціально-економічне 
майбутнє.  

На той час, коли ще лише починали формуватися перші концептуальні засади 
майбутнього інформаційного суспільства, Україна перебувала серед незаперечних 
лідерів, ідеологів його побудови (див. додаток 1). 

Сьогодні ж новітні засоби зв’язку та системи комунікацій стирають кордони між 
країнами і націями. Цифрові технології принципово змінюють не тільки можливості 
зв’язку, а й технології обміну товарами, послугами, знаннями, управління виробничими, 
соціально-економічними й політичними процесами у житті колективів, регіонів та країн. 
Стає реальною ймовірність управління суспільним розвитком у глобальному просторі. 
На світовому обрії вимальовуються контури цифрової економіки і глобального 
інформаційного суспільства, в якому нації об’єднуються та співіснують на основі 
сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.  Вживання термінів B2B, С2С, G2G, 
B2G вже стало правилом у лексиці бізнесу, державного врядування, взаємодії 
суспільства, бізнесу та органів влади багатьох країн.                 

У розвитку цього електронно-цифрового єднання та інформаційного співіснування  
все більш явним стає розрив між країнами, де вже здійснили перехід до цифрової 
економіки, та іншими, що в силу різних обставин відстають від цього процесу. Йдеться 
про те, що одні  країни повною мірою користуються грандіозними науково-технічними 
досягненнями для зростання добробуту своїх громадян, а всі інші вичерпують природні 
ресурси, руйнують своє навколишнє середовище та погіршують здоров’я багатьох 
поколінь. Важливо й те, що в останнє десятиліття посилився вплив інформаційно-
комунікаційних технологій на зменшення витрат, а це зумовило нові інвестиції, 
підвищення продуктивності і  конкурентоспроможності економік розвинутих країн.  

Детальний аналіз рівня глобальної конкурентоспроможності країн за окремими 
галузями або підгалузями показує, що найбільш конкурентоспроможні країни, в яких 
вдало поєднується високотехнологічне виробництво і раціональне використання 
власних природних ресурсів, знання та інформаційні технології (див. рис. 1.11).   

 
1 Розраховано за джерелом: БИКИ №110 (8456), 26.09.02, с.4-5. 



Місце, що займає країна як експортер відповідної продукції, подано у спектральній карті, а кластер виділяє 
групи країн за „схожістю” середньої характеристики, яка включає значення місць. Темний колір клітинки - 
інтенсивна вираженість характеристики (максимальний рейтинг -1), світлий - незначна. Чим більший контраст 
кольору клітинок, в яких містяться аналогічні показники, тим значніше відрізняються між собою країни за рівнем 
глобальної конкурентоспроможності.   

 
Рис. 1.1. Впорядкування  країн Європи за  глобальною конкурентоспроможністю за окремими 

галузями або підгалузями (цифра вказує на галузевий рейтинг) 
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На діагностичній карті впорядкування країн за рейтингом в експорті товарів 
основних галузей видно, що чільні місця займають такі розвинуті країни, як Франція та 
Німеччина, Бенілюкс та Італія. За окремими показниками групуються скандинавські 
країни, Великобританія та Іспанія. Випереджають у рейтингу Україну такі держави, як 
Литва та Естонія. В естонського уряду, наприклад, існують амбітні плани стати світовим 
лідером у поступі до інформаційного суспільства, і аналіз реальної ситуації у цій царині 
дійсно підтверджує наявність такого прагнення та значних здобутків.  

Україна перебуває у восьмій десятці рейтингу конкурентоспроможності “Світового 
економічного форуму” і за загальним індексом конкурентоспроможності 2004 року посідала 
86 місце (у 2003 році – 84 місце), за індексом ступеня готовності мережі Інтернет – відповідно 
82 (78) місце. Україна відстає від своїх сусідів – нових членів ЕС – практично за всіма 
показниками: кількістю користувачів Інтернету на 100 мешканців, щільністю стаціонарних та 
стільникових телефонів, пропускною спроможністю в міжнародній мережі Інтернет тощо. Цей 
розрив збільшується щодня.  

Обмеження доступу до телекомунікаційних послуг перешкоджає конкурентоспро-
можності України та перспективам її розвитку, обмежуючи можливості підприємств 
конкурувати у глобальній економіці та зводячи до мінімуму позитивні наслідки будь-
якого підвищення ефективності управління. Існує зв’язок між  індексом цифрового 
доступу2 країни та рівнем її конкурентоспроможності, що підтверджують діаграми на 
рис.1.2. та рис. 1.3, які з деяким відхиленням повторюють одне одного.   

Країни з вищим індексом цифрового доступу мають вищий рейтинг 
конкурентоспроможності і навпаки. 

 
2 За оцінкою Міжнародної академії зв’язку за даними 2002 року з урахуванням 8 параметрів (число 

абонентів фіксованого, мобільного  та широкосмугового зв’язку, освіта дорослого населення, загальне охоплення 
шкільною освітою, ціна доступу до Інтернету, кількість користувачів, якість міжнародного трафіку) було 
розраховано індекс цифрового доступу як середньозважена величина (0 – найнижчий та 1 –  найвищий). 
 



 

 

Рис. 1.2. Індекс цифрового доступу у 2002 році 
країн Європи та СНД  

Рис. 1.3. Рейтинг  економічної 
конкурентоспроможності країн  

(Відображено тільки країни  Європи за 
рейтингом у 2003 році  

та зміною його у порівнянні з 2002 роком)  

Аналіз світових тенденцій свідчить, що головними чинниками економічного 
зростання є висока частка інвестицій у ВВП; розвинене конкурентне середовище; 
високий рівень розвитку науки й технологій; спрямованість бізнесу на інновації та 
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венчурні проекти; державна підтримка інновацій, науки та освіти; соціальна 
справедливість, рівний доступ до освіти; компетентність виконавчої та законодавчої 
влади; низький рівень корупції. Саме тому спостерігається стрімкий рух країн з 
розвиненою демократією та економікою до інформаційного суспільства – суспільно-
економічного середовища, що характеризується потужною інформаційно-
комунікаційною інфраструктурою та прискореним розвитком високотехнологічних 
галузей економіки, широким доступом громадян до інформації, освіти, культурних 
надбань, можливостей роботи і спілкування, новими вимірами прав і свобод громадян, 
високими темпами економічного зростання.  

Кількість користувачів Інтернету (на 100 осіб населення) в окремих країнах, подано у спектральній карті, а 
кластер виділяє групи країн, подібні за своїми ознаками. Темний колір клітинки - інтенсивна вираженість 
характеристики, світлий - незначна. Чим більший контраст кольору клітинок, в яких містяться аналогічні 
показники, тим значніше відрізняються між собою країни за кількістю користувачів Інтернету (на 100 осіб 
населення). 
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                                                                         Статистичні дані ООН, 2005 рік.                       Екстраполяційний прогноз, 
                                                                                (*2003 рік - розрахунок)                   (за умови збереження тенденцій) 
 

Рис. 1.4. Позиціювання України серед країн Європи та СНД за кількістю користувачів 
Інтернет (на 100 осіб населення) у 1994–2003 рр.  

та очікування зміни ситуації за умови збереження тенденцій 
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Якщо порівняти рівень і тенденції розвитку деяких чинників, що є ознаками 
цифрового суспільства, то позиція України відносно країн Європи та СНД виглядає 
досить скромно. Так, за  кількістю користувачів Інтернету на 100 осіб населення наша 
країна випереджає лише Киргизію, Боснію і Герцеговину, Вірменію і Грузію, Албанію і 
Азербайджан, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан та Туркменію (див. рис. 1.4). За 
умови збереження існуючої тенденції, у 2010 році майже все населення країн, що 
увійшли до 1-3 груп кластера, стане користувачами Інтернету, тоді як в Україні лише 
16,1% мешканців матимуть доступ до глобальної мережі. 

Так само виглядає й позиціювання України за кількістю абонентів 
телекомунікаційного зв’язку (на 100 осіб населення). Україна за цим показником межує 
з Російською Федерацією та випереджає лише країни Середньої Азії, Молдову (див. рис. 
1.5). 

Кількість абонентів телекомунікаційного зв’язку (на 100 осіб населення) в окремих країнах, подано у 
спектральній карті, а кластер виділяє групи країн, подібні за своїми ознаками. Темний колір клітинки - інтенсивна 
вираженість характеристики, світлий - незначна. Чим більший контраст кольору клітинок, в яких містяться 
аналогічні показники, тим значніше відрізняються між собою країни за кількістю абонентів телекомунікаційного 
зв’язку (на 100 осіб населення). 
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                                     Статистичні дані ООН, 2005 рік.                                   Екстраполяційний прогноз, 
                                                                        (*2003 рік - розрахунок)                              (за умови збереження тенденцій) 

Рис. 1.5. Групування країн Європи та СНД за тенденцією розвитку у галузі телекомунікаційного 
зв’язку (кількість абонентів на 100 осіб населення)  
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Позиціювання України за кількістю комп’ютерів (на 100 осіб населення) також 
підтверджує, що ситуація потребує кардинальних змін, оскільки збереження існуючої 
тенденції веде до стрімкого збільшення розриву із розвинутими країнами, а в 2010 році 
ця відстань взагалі може стати нездоланною (див. рис. 1.6). 

Кількість комп’ютерів (на 100 осіб населення) в окремих країнах, подано у спектральній карті, а кластер 
виділяє групи країн, подібні за своїми ознаками. Темний колір клітинки - інтенсивна вираженість характеристики, 
світлий - незначна. Чим більший контраст кольору клітинок, в яких містяться аналогічні показники, тим значніше 
відрізняються між собою країни за кількістю комп’ютерів (на 100 осіб населення). 
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                                                                                    Статистичні дані ООН, 2005 рік.          Екстраполяційний прогноз, 
                                                                                    (*2003 рік - розрахунок)                   (за умови збереження тенденцій) 

(“-“ – данні відсутні) 

Рис. 1.6. Групування країн Європи та СНД за величиною та тенденцією розвитку у галузі 
забезпечення комп’ютерами (кількість на 100 осіб населення) 

 11

Таким чином, позиціювання за окремими показниками розвитку  цифрового 
суспільства виявило дуже значний розрив, що існує між Україною й країнами 
Європи сьогодні та характеризується тенденцією до збільшення у майбутньому. 
Тому, якщо не вжити відповідних заходів для поліпшення ситуації, до 2010 року 
Україна ризикує назавжди залишитися на узбіччі інформаційного суспільства і на 
невизначений час затримати рух до європейської спільноти. 
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2. Передумови розвитку інформаційного суспільства в Україні 
 

Індустрія ІКТ гармонійно поєднує телекомунікаційні та інформаційні послуги, 
виробництво інформаційних технологій та телекомунікацій, програмно-технічних засобів і 
електронних інформаційних ресурсів, це одна з галузей національної економіки, яка повинна 
становити значну частку ВВП. В сучасних умовах вона має стати системною базою 
соціально-економічної трансформації нашої країни, створення ефективної економіки, 
розвитку громадянського суспільства і демократизації державних інституцій, прискорювачем 
процесу європейської інтеграції України. 

Розвиток інформаційного суспільства неможливий без забезпечення як у 
національному масштабі так і для окремих груп населення доступу до сучасної 
інформаційної інфраструктури (систем зв’язку і телекомунікацій, Інтернету, баз даних 
та баз знань тощо) з метою її ефективного використання у практичній діяльності. 

Цілком природно, що у Програмах Президента та Уряду України містяться основні 
положення щодо побудови інформаційного суспільства в Україні. Шлях до цього – це 
якнайшвидший перехід від традиційної радянської моделі розвитку зв'язку та інформа-
тизації до нової європейської концепції побудови інформаційного суспільства.  

Порівняно з темпами росту економіки України (5–12% на рік в останні кілька років 
посткризового розвитку), сфера телекомунікацій демонструє дуже високі темпи зростання за 
рівнем доходів – 30–60% щорічно. Частка цих доходів у ВВП  України зросла приблизно вдвічі 
і досягла 6% від загального обсягу. Завдяки надходженням до держбюджету від сфери 
телекомунікацій у сумі 2,7 млрд. грн. вона стає важливою для бюджету галуззю України. 

В той же час, на думку вчених та фахівців, Україна ще не завершила побудову 
комунікаційного суспільства, що є необхідною умовою та передує розвитку 
інформаційного суспільства і суспільства, побудованого на знаннях. 

На фоні стрімкого розвитку  ІКТ  у світі  в цілому в Україні  ці процеси відстають   і  досі. 
Про це  свідчить  той  факт,  що 2005 року Україна,  втративши порівняно з 2004 р. три пункти, 
зайняла 57 місце у світовому рейтингу "е-готовності" (див. додаток 2). Оцінка "е-готовності" 
визначає клімат електронного бізнесу. Серед  факторів, що обраховувались, – можливості 
підключення до Інтернету, технологічна інфраструктура та політична ситуація. У цьому році 
додались і деякі нові параметри, у тому числі і проникнення «гарячих точок» Wi-Fi». 
 
2.1. Державна політика у сфері інформатизації  

Пріоритетними напрямами державної політики у сфері інформатизації в останні 
роки є: 

- удосконалення організаційного, нормативно-правового забезпечення процесу 
побудови інформаційного суспільства; 

- створення і розвиток сучасної системи стандартизації для потреб інформатизації;  
- розвиток національної інформаційної інфраструктури, в тому числі 

телекомунікаційної інфраструктури та системи зв’язку, мережі національних 
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інформаційних ресурсів, створення конкурентоспроможних засобів інформатизації та 
інформаційних технологій; 

- сприяння розвитку вітчизняної індустрії програмних продуктів; 
- продовження роботи зі створення електронної інформаційної системи 

“Електронний Уряд”; 
- розвиток комплексного захисту інформації;  
- створення і розвиток систем інформаційно-аналітичного забезпечення органів 

державної влади; 
- розвиток українського сегменту мережі Інтернет; 
- створення системи інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності місцевих 

органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування; 
- інформатизація стратегічних напрямів розвитку економіки, соціальної сфери, 

безпеки та оборони держави; 
- міжнародне співробітництво. 
Значну увагу високим технологіям приділено в програмі дій Уряду “Назустріч 

людям”, де впровадження високих технологій в усіх сферах суспільного життя 
розглядається як одна з обов’язкових умов входження до Європейського Союзу.  

Головним інструментом реалізації державної політики у сфері інформатизації є 
Національна програма інформатизації, якою визначено стратегію розв'язання 
проблеми забезпечення інформаційних потреб та інформаційної підтримки соціально-
економічної, екологічної, науково-технічної, оборонної, національно-культурної та 
іншої діяльності у сферах загальнодержавного значення. 

 Національна програма інформатизації охоплює:  
- Концепцію Національної програми інформатизації; 
- сукупність державних програм з інформатизації; 
- галузеві програми та проекти інформатизації; 
- регіональні програми та проекти інформатизації;  
- програми та проекти інформатизації органів місцевого самоврядування. 

Відповідно до статті 43 Закону України “Про Державний бюджет України на 2005 
рік”, до Національної програми інформатизації на 2005 рік включено 22 бюджетні 
програми з інформатизації органів державної влади із загальним обсягом фінансування 
301 млн. грн.  

Слід зазначити, що Державне казначейство України у 2005 році здійснює 
фінансування проектів інформатизації бюджетних програм органів державної влади, 
включених до статті 43 “Про Державний бюджет України на 2005 рік”, лише за умови 
погодження їх з Генеральним державним замовником НПІ – Мінтрансзв’язку України. 

Відповідно до ст. 2 Закону та з метою консолідації усіх робіт з інформатизації 
органів державної влади розпорядженням Кабінету Міністрів України “Про 
затвердження переліку завдань (проектів) Національної програми інформатизації на 



2005 рік, їх державних замовників та обсягів фінансування” зазначені бюджетні 
програми включено з позначкою “за окремою програмою”. 

Стан фінансування проектів інформатизації органів державної влади протягом 
1999–2004 рр. відображено на рис. 2.1 та 2.2. Фінансування проектів за “Національною 
програмою інформатизації” лише у 2000 р. та 2003 р. здійснювалося майже у повному 
обсязі. 

 
Рис. 2.1. Обсяги фінансування проектів за програмою „Національна програма 

інформатизації”(план та фактично) 
 

 
Рис. 2.2. Фінансування  проектів інформатизації в межах Національної програми 

інформатизації та поза її межами 
Для реалізації успішної державної політики в сучасних умовах в Україні необхідно 

розробити та впровадити Національну стратегію побудови інформаційного суспільства. 
На основі цієї Стратегії розвитку інформаційного суспільства має бути розроблений 
План Дій розвитку інформаційного суспільства в Україні, з врахуванням пропозицій 
громадськості, наукових та ділових кіл України, міжнародних організацій.  

Передбачається, що Національна стратегія розвитку інформаційного 
суспільства в Україні має формуватися за такими основними напрямами: 
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 Створення нормативно-правового, нормативно-технічного та інституційного 
середовища розвитку інформаційного суспільства з урахуванням світового досвіду.  

 Розбудова сучасної телекомунікаційної інфраструктури країни шляхом 
створення умов для залучення інвестицій як з боку підприємств індустрії ІКТ, так і з 
боку споживачів продукції та послуг ІКТ.  

 Поступова лібералізація сфери телекомунікацій та забезпечення ринкових умов 
для його розвитку, що передбачено Європейським вибором України.  

 Забезпечення соціально сприятливих умов для надання інформаційно-
комунікаційних послуг як універсального сервісу для всіх без винятку громадян України 
з метою освіти, навчання, спілкування з державними органами у рамках «електронного 
урядування», розвитку незалежних мас-медіа, створення засад громадянського 
суспільства. Створення мережі пунктів колективного доступу (ПКД) населення до ІКТ.  

 Створення умов для міжнародного науково-технічного співробітництва, обміну 
інформацією, що сприятиме залученню українських науковців до участі у проектах з 
метою реалізації інтелектуального та науково-технічного потенціалу України та 
зайняття нею гідного місця у міжнародному розподілі праці, розвитку освіти, 
запобігання «відтоку мозків», збільшення валютних надходжень.  

 Удосконалення захисту інтелектуальної власності на програмне забезпечення та 
баз даних задля підвищення інвестиційної привабливості індустрії ІКТ.  

 Удосконалення державного управління з опорою на суспільні інститути і 
суспільство в цілому. Реалізація конституційних інформаційних свобод, інформаційних 
прав та законних інтересів громадян з метою побудови відкритого, демократичного 
суспільства, в тому числі для залучення населення до активної участі в соціально-
економічному розвитку країни, що є гарантією соціально-економічного підйому. 

 Створення умов для здійснення електронного документообігу (із застосуванням 
електронного цифрового підпису), електронної комерції, підприємницької діяльності з 
використанням мережі Інтернет. Впровадження сучасних інформаційних технологій 
сприятиме зростанню прибутковості українських підприємств, підвищенню їх 
інвестиційної привабливості, концентрації капіталу і зростанню капіталізації 
українського фондового ринку, промислового, фінансового та економічного потенціалу 
країни. 

 Впровадження систем електронної торгівлі з метою ефективного задоволення 
потреб споживачів, зменшення витрат на торговельні операції та, як результат, 
збільшення прибутковості підприємництва, прискорення обігу грошей у банківській 
сфері, ефективної боротьби зі зростанням цін, підвищення рівня прозорості економіки.  

 Впровадження технологій «дистанційного навчання», «електронної системи 
охорони здоров’я», «телероботи», що  забезпечить широкий доступ фізичних і 
юридичних осіб, у тому числі наукових установ та організацій, вищих навчальних закла-
дів, архівів, бібліотек, музеїв та інших закладів культури, до інформаційних ресурсів 
національних і глобальних мереж з метою підвищення якості освіти й охорони здоров'я, 



створення нових робочих місць та боротьби з бідністю, запобігання відтоку 
висококваліфікованих спеціалістів. 

 Підвищення рівня комп’ютерної грамотності широких верств населення.  
 Формування іміджу України як країни високих технологій, у якій гармонійне 

поєднання духовних, інтелектуальних та науково-технічних надбань сприятиме 
залученню іноземних інвестицій, створенню конкурентоспроможної  індустрії ІКТ, а 
також збільшенню довіри до України на міжнародних фінансових ринках,  у 
подальшому - зміни ролі України у міжнародному співтоваристві.  

 Розроблення стратегії інформаційного суспільства України потребує залучення 
незалежних висококваліфікованих фахівців-експертів, створення робочих груп для 
забезпечення взаємодії між учасниками діалогу. При цьому представники бізнесу мають 
чітко сформулювати свої цілі та інтереси і розробити механізм доведення їх до відома 
урядових структур.  

 
2.2. Створення та розвиток інфраструктури інформаційного суспільства в Україні 

Стан та розвиток інфраструктури (засоби обчислювальної техніки, програмні 
засоби, засоби інформаційних технологій і телекомунікацій, електронні інформаційні ресурси 
тощо) значною мірою визначають темпи наближення країни до побудови інформаційного 
суспільства  та створюють підґрунтя для прискорення інтеграції її економіки у світову. 

 

Забезпеченість підприємств, організацій та установ України  
засобами обчислювальної техніки  

За даними Держкомстату України, у 2004 р. порівняно з попереднім роком 
чисельність парку електронно-обчислювальних машин (ЕОМ) в Україні збільшилась 
на 26,3%. Середньорічні темпи приросту кількості ЕОМ в Україні протягом 2000–2004 
рр. становили 25%. Динаміку зміни парку ЕОМ відображено на рис. 2.3.1

 
Рис. 2.3. Динаміка зміни парку ЕОМ в Україні  

(на 1 січня відповідного року та у відсотках до попереднього року) 
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1 Розраховано за джерелом: Статистичний щорічник України за 2003 рік//Державний комітет статистики України. – 
К. –2004. – С. 353. 



Підтверджують позитивну динаміку приросту кількості ЕОМ в Україні темпи 
росту обсягів продаж обчислювальної техніки протягом 2000–2003 рр. (див. рис. 2.42). 
Середньорічні темпи приросту кількості ЕОМ в Україні протягом 2000–2003 рр. 
становили 16,3%. 

 
Рис. 2.4. Обсяги і темпи росту (у % до попереднього року) продажу обчислювальної техніки 

 в оптовій та роздрібній торгівлі 

У структурі парку ЕОМ в Україні абсолютну перевагу мають персональні 
комп’ютери (ПК). Так, на початок 2005 р. у загальній кількості обчислювальних машин 
(1420,2 тис. од.) ПК становили 99,93%, середні ЕОМ типу "СМ" – 0,06%, великі ЕОМ – 
0,01%. Забезпеченість підприємств, організацій та установ України засобами 
обчислювальної техніки  у 1994–2004 рр. станом на 1 січня відповідного року наведено 
у табл. 2.13.  

Таблиця 2.1 
Забезпеченість організацій (підприємств) засобами обчислювальної техніки 

(на початок року, тис. од.) 
 1994 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Всього 139,0 163,2 476,1 691,2 763,3 888,2 1124,6 1420,2 
у т.ч. персональні 
ЕОМ 132,4 156,6 472,4 689,0 761,4 886,3 1123,2 1419,2 

Більшу частину парку ПК України становлять машини з процесорами початкового 
рівня – 62,5%, машини з 64-бітовим процесором – лише 0,5% (див. рис. 2.5)4. Порівняно 
з 2003 р. істотних змін у структурі парку персональних обчислювальних машин за 
типами процесорів не відбулося. 

 
 
 

                                              
2 Розраховано за джерелом: Статистичний щорічник України за 2002 рік//Державний комітет статистики України. – 
К. –2003. – С. 309; Статистичний щорічник України за 2003 рік//Державний комітет статистики України. – К. –
2004. – С. 296. 
3 Статистичний щорічник України за 2003 рік//Державний комітет статистики України. – К. –2004. – С. 353; 
Наявність обчислювальної техніки у 2004 році//Державний комітет статистики України. – К. –2005. – С. 7. 
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4 Розраховано за джерелом: Наявність обчислювальної техніки у 2004 році//Державний комітет статистики 
України. – К. –2005. – С. 7. 



Рис. 2.5. Структура парку персональних обчислювальних машин у 2004 р. за типами процесорів 
(одиниць) 

Майже половина (48,2%) парку ЕОМ належить підприємствам (організаціям) 
приватної форми власності, підприємствам державної та державної корпоративної 
власності – 38,9%, комунальної та комунальної корпоративної – 12,9% (див. рис. 2.65).  

 
Рис. 2.6. Структура парку обчислювальної техніки у 2004 р. за формами власності (одиниць) 

Структура парків персональних обчислювальних машин підприємств різних форм 
власності відрізняються за типами процесорів (рис. 2.76). Частка ПК з сучасними 32-
бітовими та 64-бітовими процесорами більша у підприємств приватної форми власності, 
ніж у підприємств (організацій) державної й державної корпоративної власності 
(відповідно на 18,6% та 103,9%). 

 
Рис. 2.7. Структура парку обчислювальної техніки у 2004 р. за формами власності  

та типами процесорів 

                                              
5 Розраховано за джерелом: Наявність обчислювальної техніки у 2004 році//Державний комітет статистики 
України. – К. –2005. – С. 28. 
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6 Розраховано за джерелом: Наявність обчислювальної техніки у 2004 році//Державний комітет статистики 
України. – К. –2005. – С. 8–10. 



Розподіл обчислювальної техніки за видами діяльності свідчить, що значна частина 
(22,9%) зосереджена у сфері державного управління, освіти (14,7%) та на підприємствах 
(організаціях) обробної промисловості (14%) (див. рис. 2.87). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2.8. Структура парку обчислювальної техніки у 2004 р. за видами економічної діяльності 

 

 

Природно, що найбільша кількість ЕОМ на 100 осіб населення характерна для  
Києва,  де цей показник у 3,1 разу вищий за середньоукраїнський. Якщо 2003 року лише 
у трьох областях (Запорізька, Харківська та Дніпропетровська) і містах Києві й 
Севастополі забезпеченість обчислювальною технікою дещо вища, ніж в Україні 
загалом (2,7 комп’ютера на 100 осіб населення), то 2004 року (3,0 комп’ютера на 100 
осіб населення) до цих регіонів додається Херсонська область (див. рис. 2.98). Але навіть 
у Києві забезпеченість комп’ютерами значно нижча, ніж у розвинутих країнах Європи, 
що свідчить про значне відставання України у сфері створення інфраструктури 
інформаційного суспільства. 

 
 
 
  

                                              
7 Розраховано за джерелом: Наявність обчислювальної техніки у 2004 році//Державний комітет статистики 
України. – К. –2005. – С. 11–25. 
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8 Розраховано за джерелом: Статистичний щорічник України за 2003 рік//Державний комітет статистики України. – 
К. –2004. – С. 27; Демографічна ситуація в  Україні у 2004 році. Експрес-інформація//Державний комітет 
статистики України. 2005. – С. 4; Наявність обчислювальної техніки у 2004 році//Державний комітет статистики 
України. – К. –2005. – С. 27. 



                 
                                            Шкала 
              Кількість комп’ютерів на 100 осіб населення
 
                                   1       1.7     2.5  2.9   3.4  4.5  9.4         

 
Рис. 2.9. Забезпеченість регіонів засобами обчислювальної техніки на 01.01.2005 р.  

 (кількість на 100 осіб населення) 

В той же час, найбільш тривожною рисою комп’ютерного ринку і всього процесу 
інформатизації в Україні є стан індустрії програмного забезпечення (софтверної 
індустрії). Частка програмного забезпечення на ринку всупереч світовій тенденції майже 
непомітна. Необхідно зазначити, що програмне забезпечення і технології їх 
використання в автоматизованих системах у більшості імпортного виробництва. За 
даними Держкомстату України, на січень 2004 р. із 69,6 тис. підприємств та організацій 
України використовують: операційну систему WINDOWS – 71,9%; DOS – 20,7%; 
LINUX – 5,9%; UNIX/FIX – 1,0%; OS/2 – 0,1%; OC EC/CBM EC - 0,1%; інші операційні 
системи – 0,4% (див. рис. 2.10).  

 

 

 

  

 

 

Рис. 2.10. Використання операційних систем підприємствами України на 01.01.2004 р. 

Слід зазначити, що у 2004 р. порівняно з 2003 р. збільшилось використання 
операційної системи з відкритим кодом LINUX майже на 33%, що означає початок 
процесу розв’язування проблем щодо легалізації програмного забезпечення. 
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Розвиток телекомунікаційної інфраструктури 
Первинна мережа 
В Україні для подальшого розвитку необхідна система зв’язку, що інтегрована в 

загальносвітову мережу. Тому вже кілька років тривають роботи зі створення первинної 
мережі на основі тільки цифрових систем передачі і волоконно-оптичних ліній, на базі 
яких буде функціонувати сучасна мультисервісна мережа (див. рис. 2.11).  

 
Рис. 2.11. Розвиток первинної мережі 

(введення міжміських кабельних ліній зв’язку) 

Темпи будівництва ліній зв’язку первинної мережі зростають, росте рівень 
цифровізації міст та населених пунктів України. Розвиток ліній зв’язку дає змогу значно 
поліпшити зв`язок, створює умови для розвитку корпоративних мереж та забезпечує 
вихід споживача на світову мережу, в тому числі Інтернет. Так, якщо станом на початок 
2001 року мережа волоконно-оптичних ліній зв’язку (ВОЛЗ) становила лише 6 тис. км, 
то зараз цей показник – 17 тис. км. Протяжність цифрових радіорелейних ліній зв’язку – 
понад 5 тис. км. За минулий рік, зокрема, довжина волоконно-оптичних ліній зв’язку 
зросла на 4220 км. Торік Укртелеком завершив будівництво магістральних волоконно-
оптичних ліній зв’язку на верхньому лінійному рівні, доведено до всіх обласних центрів 
України „волокно” як мінімум з двох напрямків. 

У 2004 році розпочато будівництво оптичної транспортної мультисервісної мережі 
на основі технології DWDM. Ця транспортна мережа забезпечить передачу голосу та 
даних за допомогою різної довжини хвиль по одній парі волокон. Оптична транспортна 
мережа нового покоління матиме ємність 8 спектральних каналів зі швидкістю передачі 
2,5 Гбіт/с, з можливістю нарощування до 32 каналів, і буде спроможна задовольнити 
потреби у цифрових каналах на магістральних напрямках на перспективу. 
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Рис.2.12. Транспортна телекомунікаційна мережа ВАТ “Укртелеком” 

Що стосується цифровізації, то на початок 2005 року 82% райцентрів 
цифровізовано комбінованим шляхом, тобто за рахунок ущільнення мідних ліній зв’язку 
модемами та підходом ВОЛЗ (див. рис. 2.13).  

Цифровізація районних центрів та віддалених міст в регіонах України  
 

 
Рис. 2.13. Загальний стан розвитку телекомунікаційних мереж в окремих регіонах України  

(% цифровізації станом на 01.07.2005) 

Понад 57% районних центрів цифровізовано на основі оптоволокна та SDH-, PDH-
обладнання. В 2005 році планується довести рівень цифровізації райцентрів до 93%, з 
них понад 70% – на основі оптоволокна. Що стосується зонової мережі, то на сьогодні 
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вже створено десять внутрішньообласних захисних кілець у восьми областях України, а 
саме: АР Крим, Дніпропетровська, Київська, Луганська, Львівська, Полтавська, 
Харківська області та південь Одещини. Нинішнього року заплановано будівництво ще 
20 таких зонових кілець, що дасть змогу вже до кінця року вивільнити близько 12 тис. 
км аналогових ліній зв’язку та значну кількість аналогового обладнання. 
 
Телефонна  мережа загального користування 

Розвиток та експлуатація мереж місцевого (міського та сільського) телефонного 
зв’язку здійснюється операторами різних форм власності.  

У 2004 році побудовано і введено в експлуатацію близько 925,3 тис. номерів, що на 
15% перевищує показник минулого року. З них у сільській місцевості введено майже 
88,7 тис. номерів. Станом на 01.01.2005 змонтована ємність мережі місцевого 
телефонного зв’язку загального користування становить 12,1 млн. номерів, із них 
міського телефонного зв’язку – 10,6 млн. номерів, сільського – 1,5 млн. номерів. 
Ємність телефонних мереж операторів недержавної форми власності становить близько 
1,9 млн. номерів.  

Щільність телефонів на 100 осіб населення становить 24,3, у тому числі 31,3 – у 
містах та  9,6 – у сільській місцевості. За цим показником на початок року Україна 
перебуває на четвертому місці серед країн СНД (див. рис. 2.14). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

сільська 
мережа 

міська 
мережа 

Рис. 2.14. Групування країн СНД за щільністю телефонів (фіксований електрозв’язок)  
з урахуванням відомчих мереж, включених в ТфОП станом на 01.01.2005 р.  

(на 100 осіб населення) 

Телефонна щільність у квартирному секторі становить 52,9 основних телефонних 
апаратів на 100 сімей, у тому числі 66,7 – у міській мережі, 22,9 – у сільській місцевості 
(див. рис. 2.15). Серед країн СНД  за цим показником станом на 01.01.2005 р. Україна на 
третьому місці. 
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сільська 
мережа 

міська 
мережа 

Рис. 2.15. Групування країн СНД за щільністю телефонів у квартирному секторі  
станом на 01.01.2005 р. (на 100 сімей) 

Для задоволення потреб користувачів у послугах зв’язку проводяться роботи з 
розвитку та модернізації мереж. Значна увага приділяється впровадженню цифрового 
комутаційного обладнання, у тому числі  вітчизняного виробництва типу ЕАТС-Т 
“Дніпро” виробництва ВАТ “ДМЗ”, “ЄС-11”, SI-2000 виробництва ХДПЗ ім. Т. Г. 
Шевченка тощо.  

 
Рис. 2.16. Розвиток мереж місцевого телефонного зв’язку 

Частка цифрового комутаційного обладнання на місцевій телефонній мережі 
загального користування зросла до 49,8% на міських телефонних мережах і до 30,3 % – 
на сільських телефонних мережах.  

Здійснюються заходи з поетапної реалізації програми модернізації морально 
застарілого обладнання в найбільш розвинених промислових обласних центрах України 
– Києві, Харкові та Одесі. На сьогодні виконано значний обсяг робіт з цифровізації 
телефонної мережі м. Києва. Протягом 2004 року на 52% реалізовано проект 



модернізації телефонної мережі м. Харкова (1 етап) з введенням в дію 55 тис. номерів 
абонентської ємності на базі сучасного цифрового комутаційного обладнання типу 
EWSD.  

Значна увага приділяється будівництву та реконструкції засобів зв’язку в сільських 
адміністративних районах. Для забезпечення телефонним зв’язком сільського сектору 
протягом останніх років здійснювались розширення та реконструкція сільської 
телефонної мережі з заміною аналогових АТС на цифрові. Розвиток сільської 
телефонної мережі здійснюється в основному за рахунок сучасного цифрового 
комутаційного обладнання вітчизняного виробництва типу Донець, ЄС-11, Квант-Є, 
СТМ-256х. 

 

Шкала 
ОТА домашні на 100 осіб населення

                           
          16      18     21       24      27       28      35 

Сільська мережа 
Міська мережа 

Рис. 2.17. Кількість основних телефонних апаратів домашніх (на 100 осіб населення) 
у регіонах України на 01.07.2005 р. 

Кількість абонентів мобільного зв’язку станом на 1 липня 2005 р. досягла 19 млн., 
що у 2,3 разу більше, ніж станом на 1 липня 2004 р. (див. рис. 2.18).  

 
Рис. 2.18. Розвиток мобільного зв’язку (кількість абонентів) 
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Результатом бурхливого розвитку телекомунікацій стало значне зростання доходів 
підприємств від послуг зв’язку та податків і платежів до Пенсійного фонду (див. рис. 
2.19 та 2.20). Так, доходи підприємств від послуг зв’язку за 2004 р. порівняно з 2003 р. 
зросли на 60%, платежі до Пенсійного фонду – на 41,6%, сплати до Державного 
бюджету – на 22,3%. 

Протягом І півріччя поточного року обсяг послуг зв’язку, наданий операторами 
усіх форм власності, сягнув 12,5 млрд. грн., що на 33,5% більше, ніж  за аналогічний 
період минулого року  (див. рис. 2.21).   

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

Рис. 2.19. Доходи підприємств від послуг зв’язку, млн. грн. 
 

 
Рис. 2.20. Динаміка сплати підприємствами зв’язку податків та платежів до Пенсійного фонду 
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Рис. 2.21. Обсяг наданих послуг зв’язку 

 
Місцеві мережі доступу до Інтернету 

Останніми роками створюється новітня інфраструктура зв’язку, важливою 
складовою якої стає мережа Інтернет. Завдяки ряду реалізованих проектів вітчизняний 
сегмент Інтернету досяг якісно нового рівня.  

Український сегмент Інтернету динамічно розвивається. За минулий рік кількість 
хостів у національному сегменті мережі Інтернет збільшилась на 24% і перевищила 88 
тис. (див. рис. 2.22). За три роки кількість хост-серверів зросла у 2,6 разу, а веб-сайтів − 
більше ніж в 3,3 разу і становить на сьогодні близько 33 тисяч.   

 
Рис. 2.22.  Динаміка кількості хостів 

Доступ до глобальної мережі Інтернет починає відігравати помітну роль у житті 
все більшої частини населення. Якщо у 1998 році кількість користувачів мережі 
оцінювалась у 0,2% населення України, то сьогодні − близько 12% (Для порівняння: за 
даними ООН, 2002 року в Норвегії цей показник становив 50,2%, у США – 55,1%, в 
Японії – 44,9%, у Португалії – 19,4%, у Фінляндії – 50,9%, в Естонії – 32,8%.) 

 За 2004 рік вартість підключення українських громадян до мережі Інтернет 
знизилася приблизно на 72%, що сприяло зростанню кількості користувачів. В цілому 
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послугами мережі Інтернет з різною періодичністю у першому півріччі 2005 р.  
користувалися близько 5,9 млн. жителів України (див. рис. 2.23). 

 
Рис. 2.23. Динаміка кількості активних користувачів в українському сегменті мережі Інтернет 

Розвиток національного сегменту мережі Інтернет є одним із пріоритетних 
напрямів державної політики, саме тому тривали роботи з впровадження нових 
технологій, послуг та розширення доступу до мережі. Надання послуг доступу до 
мережі Інтернет забезпечено в усіх обласних центрах та в багатьох районних центрах 
України. ВАТ «Укртелеком» впроваджено послуги високошвидкісного доступу до 
Інтернету (xDSL) та безпарольного доступу до мережі. 

 
Рис. 2.24. Розподіл Інтернет-аудиторії  

по регіонах у липні 2005 р. (%) 

Станом на 01.01.2005 кількість площадок (вузлів доступу до мережі Інтернет), на 
яких встановлено вузли комутованого доступу, некомутованого доступу, xDSL, ПКК та 
Інтернет-кіоски, становить 628, загальна кількість портів комутованого доступу 
становить 27048. Приріст кількості вузлів xDSL  порівняно з 01.01.2004 сягає 34,9%  
(див. рис 2.25) та становить 255. Загальна кількість портів xDSL на початок поточного 
року становить 9000, що на  45% більше, ніж на відповідну дату попереднього року. 
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Кількість вузлів ATM/FR становить 340,  загальна кількість портів ATM/FR доступу – 
3280.  

 
Рис. 2.25. Темпи зростання (приросту) інфраструктури зв’язку протягом 2004 р. 

На магістральному сегменті мережі передавання даних задіяно 11 з’єднань 
пропускною спроможністю 155Мбіт/с, з яких 4 введено в експлуатацію у 2004 році. 

Рис. 2.26. Національна магістральна пакетна мережа ВАТ “Укртелеком” 

Введено в експлуатацію Універсальну систему управління ІР-послугами, з 
використанням якої реалізовано надання послуг термінації голосового ІР-трафіку та 
безпарольного доступу до Інтернету в м. Києві. 

Організовано волоконно-оптичні широкосмугові з’єднання із сегментами мережі 
Інтернет в Західній Європі, США та Росії. Загальна пропускна спроможність цих 
з’єднань досягла 800 Мбіт/с. 
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Рис. 2.27. Міжнародні з’єднання пакетної мережі ВАТ “Укртелеком”  

Зростає кількість українських інформаційних ресурсів, доступних через мережу 
Інтернет. Створено Урядовий веб-портал (Єдиний веб-портал органів виконавчої влади), 
який у 2004 році щодня відвідували понад 30 тис. користувачів.  

 

Рис. 2.28. Урядовий портал – центральна частина системи “Електронний Уряд” 

Активно відбувається процес розвитку веб-сайтів органів виконавчої влади, 
приведення їх у відповідність до встановлених вимог та інтеграція до Урядового веб-
порталу, зокрема 97 відсотків центральних органів вже мають веб-сайти. Проте існує 
потреба у насиченні цих сайтів більш змістовною інформацією. 

Ведуться роботи щодо створення пунктів колективного доступу до мережі 
Інтернет. 
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У липні 2004 р. Верховна Рада України ратифікувала Угоду про позику на 
фінансування проекту “Україна – розвиток через Інтернет” між Україною і 
Міжнародним банком реконструкції та розвитку. 

 

Основними проблемами розвитку сфери телекомунікацій в Україні залишаються 
наступні: 

- відставання від значної частини країн світу, у тому числі й від країн СНД, за 
рівнем забезпечення населення і підприємств інтерактивними телекомунікаційними 
послугами (телефонними та, особливо, Інтернет); 

- значна нерівномірність забезпечення засобами телекомунікацій населення, 
малих та середніх підприємств по території країни – забезпеченість в сільських і 
гірських районах у 2-3 рази нижче середньої по країні; 

- відсутність державної підтримки діяльності операторів в сільських і гірських 
місцевостях, що обмежує забезпечення доступу населення і підприємств цих 
місцевостей до телекомунікаційних послуг; 

- моральна та фізична зношеність значної частини (близько 70%) стаціонарних 
мереж, що стає важким тягарем у подальшому розвитку телекомунікацій; 

- труднощі з реалізацією єдиної технічної та інвестиційної політики у сфері 
телекомунікацій, де існує велика кількість операторів мереж і провайдерів послуг зі 
слабкими інвестиційними можливостями; 

- наявність значного незадоволеного попиту населення і підприємств на 
телекомунікаційні послуги, особливо на сучасні їх види, що зумовлено недостатніми 
темпами розвитку телекомунікацій в Україні; 

- відсутність державної стратегії щодо розвитку телекомунікацій та 
інформаційних технологій, слабка реалізація політики протекціонізму державних 
інтересів на ринку телекомунікацій, відсутність державної інноваційної та інвестиційної 
політики щодо телекомунікацій та інформаційних технологій, недостатня діяльність 
держави щодо розвитку системоутворюючих елементів інфраструктури телекомунікацій 
та інформаційного суспільства. 

Зазначені проблеми ускладнюються низьким рівнем економіки – частка ВВП на 
одного мешканця у рік в Україні становить близько 1,2 тис. дол. США, тоді як 
аналогічний показник у Росії становить більше 3 тис., у Польщі – 5,5 тис., в Німеччині – 
29 тис. Оскільки прибуток сфери інфокомунікацій (телекомунікації плюс 
інформатизація), за світовою статистикою, у середньому становить 6,5% від ВВП (в 
Україні – 6%), то розв’язання зазначених проблем має відбуватися з урахуванням 
макроекономічних обмежень на частку доходів телекомунікацій в економіці України. 



 
Рис. 2.29.  ВВП на одну особу населення та частка сфери ІКТ у ВВП країни 

Недостатнє охоплення населених пунктів універсальними телекомунікаційними 
послугами, зокрема сільського населення, пов’язане з існуванням специфіки соціальних, 
економічних та демографічних умов сільських районів України, з існуючим значним 
розривом в забезпеченні цими послугами міського та сільського населення. 

Як і в більшості країн світу, сільські мережі електрозв’язку України для операторів 
в основному неприбуткові, внаслідок великих питомих капітальних та експлуатаційних 
витрат. Вартість встановлення одного телефонного номера в селі в середньому 
становить близько 4 тис. грн. Термін окупності цих АТС близько 15 років. 
Платоспроможність сільського населення надто низька і тому часто задіяння 
забудованої номерної ємності затягується на роки, і введені основні фонди не приносять 
прибутку. Саме тому на сьогодні розвитком сільського зв’язку займається практично 
лише ВАТ “Укртелеком”. Участь недержавних операторів у розвитку телефонних мереж 
у сільській місцевості незначний (близько 2,8 % від загальної ємності введених АТС). 

Щорічно на сільських телефонних мережах впроваджується 50–70 тис. номерів 
сучасного комутаційного обладнання АТС, із них 20–25 тис. номерів використовуються 
для заміни морально застарілого та фізично зношеного обладнання АТС.  

Для забезпечення розвитку сільської телефонної мережі та розширення спектру 
послуг необхідні значні капіталовкладення. Зважаючи на це, в рамках програми 
підтримки і розвитку українського села необхідно передбачати виділення коштів з 
державного бюджету на розвиток електрозв’язку в сільській місцевості, що дасть 
можливість задовольнити попит населення як на традиційні, так і на нові послуги.  
 
2.3. Наукове та кадрове забезпечення інформатизації 

Наукове та кадрове забезпечення сфери інформатизації здійснюється вищими 
навчальними закладами, галузевими науково-дослідними інститутами і Національною 
академією наук. 

Протягом останніх років відбулися певні позитивні зміни щодо підвищення рівня 
кадрового забезпечення цієї сфери. Зростає обсяг державного замовлення на підготовку 
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відповідних фахівців. Проводиться підготовка за спеціальностями: інформаційні 
системи управління та технології, інтелектуальні системи прийняття рішень, 
інформаційні технології проектування, програмне забезпечення автоматизованих 
систем, програмування для електронно-обчислювальної техніки і автоматизованих 
систем, експлуатація систем обробки інформації та прийняття рішень, захисту 
інформації. 

Новим напрямом фахової освіти є перепідготовка та підвищення кваліфікації 
кадрів. За час створення системи підвищення кваліфікації тільки за напрямом 
"Інформаційна безпека" перепідготовку пройшли більш як 1000 слухачів. 

Збільшується кількість комп’ютерних класів у навчальних закладах системи 
загальної середньої освіти. Подано бюджетні пропозиції щодо передбачення у 
Державному бюджеті 2006 року фінансування програми інформатизації навчальних 
закладів, комп’ютеризації сільських шкіл в обсязі 90 млн. грн. Потребує вирішення 
проблема підключення шкіл I − III рівня акредитації до мережі Інтернет. 

Одним з основних факторів підвищення ефективності використання в навчальних 
закладах засобів інформатизації є наявність програмних засобів для вивчення шкільних 
предметів та підвищення кваліфікації педагогічних працівників у сфері інформаційних 
технологій. 

 
Фундаментальні наукові дослідження 

Фундаментальні та прикладні наукові дослідження проводяться за напрямами 
інформатики, математичного моделювання, інтелектуальних інформаційних технологій та 
систем, надпотужних засобів обчислювальної техніки, елементів штучного інтелекту, сиcтем і 
пристроїв передачі та збереження інформації, прогнозу розвитку перспективних 
інформаційних технологій і систем, орієнтованих на вирішення пріоритетних проблем  
науково-технічного та суспільного розвитку. 

Вчені установ Відділення інформатики НАН України розробили теоретичні основи 
створення нового класу високопродуктивних знання-орієнтованих ЕОМ масового 
застосування та їхнього математичного забезпечення, призначених ефективно 
розв’язувати складні завдання економіки, науки,  освіти та безпеки країни. Завершено 
розробку 32-процесорного 16-вузлового кластера на основі мікропроцесорів Intel Xeon 
та 64-процесорного 32-вузлового кластера на основі мікропроцесорів Itanium 2. 

До основних розробок фахівців інститутів НАН України відносяться: 
- цифровий конверт на основі симетричного алгоритму шифрування та схеми цифрового 

підпису, що визначається ДСТУ 4145-2002. Використання цього конверта дозволяє передавати 
повідомлення з забезпеченням його конфіденційності та автентичності;  

- моделі та методи обробки рукописної інформації математичного змісту й  інфор-
маційна технологія озвучення текстової інформації на основі конкатенативного 
сегментного синтезу; 
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- теоретичні засади методології створення відмовостійких і гарантоспроможних 
комп’ютерних засобів на основі мережної взаємодії та функціонально-інформаційного 
резервування для автономних систем управління з довгостроковим ресурсом живучості 
у жорстких умовах функціонування; 

- концептуальні засади створення безпечних технологій роботи з інформаційними 
ресурсами у розподілених інформаційних системах, розвинута теорія живучості 
складних систем в аспекті  застосування методів забезпечення живучості для 
підвищення  безпеки  розподілених  інформаційних  систем; 

- узагальнена модель суспільства в інформаційну епоху з урахуванням стану, 
розвитку та використання інформаційно-комунікаційних технологій у світовій і 
вітчизняній практиці; 

- модель високоорганізованого освітнього інформаційного простору, реалізація 
якого передбачає розвинуту систему вертикальних і горизонтальних зв’язків, систему 
генерації та використання нових знань у процесах навчання, однакові суспільні умови 
для тих, хто навчається; 

- моделі функціонування і розвитку багатомовної термінології та стандартів у 
галузі ІКТ для навчання. Підготовлено проекти системи перспективних стандартів;  

- програмно-апаратна комп’ютерна система голосового набору математичних 
текстів на базі нового комплексу ефективних методів, алгоритмів і програм 
пофонемного розпізнавання мовних образів;  

- програмно-апаратна комп’ютерна система ефективного розпізнавання обличчя 
людини у різних положеннях на базі нового комплексу методів, алгоритмів і програм 
обробки та аналізу візуальної інформації як складового елементу 
високоінтелектуального інтерфейсу комп’ютерів нової генерації;  

- концепція дистанційного навчання з використанням електронних підручників і 
посібників нової генерації;  

- архітектура і технологія віртуальної науково-інноваційної інформаційної системи. 
Запропоновано  теоретичні основи створення знання-орієнтованих інформаційних 
технологій для систем підтримки прийняття рішень;  

- модель систем забезпечення законотворчого процесу нового покоління з використанням 
досвіду експлуатації системи інформаційного забезпечення депутатів Верховної Ради України 
“Рада-3” на основі радіотехнологій та цифрових методів модуляції.  

У Міжнародному науково-навчальному центрі інформаційних технологій і систем 
НАН України та МОН України розроблено вітчизняні мобільні телефони на базі 
оригінальних мовних технологій.  

Розроблено і реалізовано комп’ютерну технологію озвучення довільних україно-
мовних орфографічних текстів на базі оригінальної моделі комп’ютерного синтезу.  

У Науково-дослідному інституті телекомунікацій Національного технічного 
університету України “Київський політехнічний інститут” МОН України та НАН 
України спільно з Інститутом кібернетики  ім. В. М. Глушкова НАН України та іншими 
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організаціями розроблено низку інформаційно-телекомунікаційних систем з 
використанням мікрохвильових технологій та спеціалізованих обчислювальних засобів. 
Створено концепцію побудови національної інформаційно-телекомунікаційної 
інфраструктури, загальний трафік якої охоплює супутниковий, стратосферний і 
наземний сегменти.   

На основі розроблених оригінальних мікрохвильових технологій створено 
вітчизняні безпроводові широкосмугові високошвидкісні системи передачі інформації 
різного призначення, а також навігаційно-телекомунікаційні модулі приладів глобальної 
навігаційної супутникової системи. Продукується більш як 30 моделей приладів 
глобальної навігаційної супутникової системи, що використовуються десятками 
підприємств України, Росії, Білорусії та інших країн у складі навігаційно-
телекомунікаційних модулів обладнання рухомих об'єктів, зокрема авіаційно-
навігаційного обладнання літаків і гелікоптерів, серед яких АН-140, АН-74, АН-3.  

Затверджено Державну програму прогнозування науково-технологічного та 
інноваційного розвитку на 2004–2006 роки. Центр досліджень науково-технічного 
потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва НАН України визначено базовою 
організацією для науково-методичного супроводу виконання цієї програми. 

Науково-технічні ради Держкомзв’язку та Держзв’язку Мінтрансзв’язку України 
протягом останніх років розглянули та обговорили найважливіші програми, наукові 
рекомендації, проблеми та їх вирішення основних напрямів розвитку науки і техніки у 
сферах телекомунікацій, інформатизації, користування радіочастотним ресурсом 
України і надання поштового зв’язку, зокрема: 

- проект Концепції розвитку  мереж  телекомунікацій  сільських районів України 
на 2003–2010 роки;  

- створення нормативної бази цифрового телебачення та інтегрованих з ним 
широкосмугових інтерактивних служб;  

- побудова мереж наступного покоління NGN шляхом послідовної цифровізації 
телефонної мережі, її консолідації з введенням конвергенційних комутаторів, 
мультисервісних вузлів та пакетних шлюзів при АТС, у подальшому заміною тран-
зитних і міжміських, а надалі і кінцевих АТС на обладнання доступу до пакетної 
мережі; 

- система моніторингу мереж електрозв’язку Центру “Укрчастотнагляд”. Швидкий 
розвиток цифрових мереж зв’язку в Україні потребує оперативного реагування з боку 
відповідних державних органів з метою захисту прав споживачів та операторів зв’язку.; 

- система контролю якості поштового зв’язку. Програма ТАСІС;  
- розроблення технічного регламенту електрозв’язку. Поетапний розвиток 

технічного регулювання передбачає проведення цифровізації переважної частини 
мереж, визначення основних вимог та розробка гармонізованих  стандартів,  – на 
першому етапі, внесення коректив до Закону України «Про телекомунікації» та відміну 
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сертифікаційних випробувань мережного обладнання; введення в дію технічних 
регламентів та гармонізованих стандартів - на другому етапі; 

- нові оптичні технології, проблеми їх впровадження на мережах зв’язку України. 
Транспортна мережа зв’язку України, що будується на даний час з використанням 
систем передавання синхронної цифрової ієрархії (SDH), дозволяє організувати 
передавання високошвидкісних потоків; 

- загальний доступ/загальне обслуговування на мережах телекомунікацій України 
(далі - ЗдТП). Забезпечення  доступу громадян України  до інфокомунікаційних послуг 
та технологій на недискримінаційній основі є однією з ключових задач на шляху 
побудови інформаційного  суспільства, що потребує проведення комплексу заходів – в 
економічній сфері,   у нормативно-правовій сфері,  у технічній  сфері;        

- розвиток систем супутникового зв’язку. Подальший розвиток супутникових 
систем телекомунікації пов’язаний з конвергенцією послуг мовлення та “послуг 
додатків”, на надання яких буде використовуватися до 80% ресурсів супутникових 
каналів; 

- система цифрового радіомовлення для діапазонів, нижчих 30 МГц; 
- стан та перспективи впровадження радіомовних систем типу “МІТРІС”, 

вирішення питання  щодо офіційного подання пропозиції до Плану використання 
радіочастотного ресурсу України та Національної таблиці розподілу смуг радіочастот; 

Для забезпечення розвитку галузі й розширення спектру послуг у 2005 році 
заплановано проведення науково-дослідних робіт за такими пріоритетними напрямками: 

- Проведення конверсії смуг радіочастот для впровадження в Україні національної 
складової глобальної системи рухомого зв’язку IMT-2000; 

- Розроблення принципів та методів частотно-територіального планування для 
систем IMT-MC-450; 

- Забезпечення ефективного використання радіочастотного ресурсу України у 
процесі впровадження рішення ВКР-03; 

- Розроблення моделі інформаційно-розрахункової системи (ІРС) – основи Єдиної 
державної системи радіочастотного моніторингу України, здійснення на її базі 
першочергових завдань управління радіочастотним ресурсом України та відпрацювання 
питань взаємодії суб’єктів ЄДСРЧМ. 

- Розроблення проекту позиції України щодо планування цифрової наземної 
радіомовної служби в окремих частинах Районів 1 та 3 у смугах частот 174–230 МГц і 
470–862 МГц на РКР-04 з урахуванням документів МСЕ, СЕРТ, РСЗ, аналіз рішень РКР-
04 та розроблення пропозицій щодо впровадження їх в Україні; 

- Розроблення стандартів з радіотехнологій; 
- Проведення перерозподілу спектра між смугами загального та спеціального 

використання у смузі 390–470 МГц для впровадження нових радіо технологій (за 
результатами розроблення принципів та методів частотно-територіального планування для 
систем ІМТС-МС-450 в діапазоні 450 МГц); 
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- Проведення конверсії смуг радіочастот для впровадження в Україні національної 
складової глобальної системи рухомого зв’язку ІМТ-2000; 

- Проведення конверсії смуг радіочастот для впровадження в Україні національної 
складової глобальної системи рухомого зв’язку  GSM-900; 

- Розроблення проекту позиції України до Всесвітньої конференції радіозв’язку 
2007 р.;  

- Координація частотно-орбітальних присвоєнь для Національної супутникової 
системи зв’язку та мовлення України.  

За результатами цих досліджень буде відкориговано План використання 
радіочастотного ресурсу України, оновлено Національну таблицю розподілу смуг 
радіочастот згідно із Законом України “Про радіочастотний ресурс України” та 
забезпечено впровадження сучасних радіотехнологій. 

10 червня 2005 р. Президент України підписав Указ за № 933/2005 “Про заходи 
щодо подальшого розвитку космічної галузі України”. Міністерство транспорту та 
зв’язку України визначено державним замовником Національної супутникової 
системи зв’язку. 

На сьогодні готується проект Указу Президента України щодо створення 
Національної супутникової системи зв’язку. Однією з пріоритетних задач Національної 
супутникової системи зв’язку є розвиток космічних технологій і ефективне 
використання їх в інтересах національної економіки. В Україні є достатній науковий 
потенціал, сучасні розробки в галузі для побудови і запуску власного супутника. 

 
Протягом останніх років у сфері інформаційних технологій в Україні  

спостерігаються позитивні тенденції - середньорічні темпи приросту кількості 
ЕОМ протягом 2000–2004 рр. становили 25%, темпи будівництва ліній зв’язку 
первинної мережі зростають, росте рівень цифровізації міст та населених пунктів 
України,  середньорічні темпи зростання мережі Інтернет перебувають на рівні 50–
55%, а загальна кількість користувачів мережі в Україні за останні два роки 
виросла більше ніж утричі. 

Досить проблемним залишається розвиток телекомунікаційної сфери, зокрема 
нерівномірність забезпечення засобами телекомунікацій населення, відсутність 
державної підтримки діяльності операторів в сільських і гірських місцевостях, 
моральна та фізична зношеність значної частини (близько 70%) стаціонарних 
мереж, відсутність державної стратегії щодо розвитку телекомунікацій та 
інформаційних технологій тощо.  

Таким чином, наявність цілої низки невирішених проблем унеможливлюють 
використання наявного потенціалу повною мірою та сповільнюють темпи 
побудови основ інформаційного суспільства. 



4. Інформатизація у реформуванні державного управління  
та місцевого самоврядування в Україні 

 
З метою подальшої демократизації українського суспільства, створення належних 

засад для реалізації громадянами конституційних прав на участь в управлінні 
державними справами та на вільний доступ до інформації про діяльність органів 
державної влади, створення умов для побудови в Україні інформаційного суспільства 
розроблено проект Указу Президента  України “Про основні завдання щодо 
впровадження новітніх інформаційних технологій”.  

В ньому передбачається, що розвиток  інформаційних технологій, зокрема  
впровадження та використання їх в економічній, суспільно-політичній, соціальній та 
культурній сферах життєдіяльності суспільства і держави стане  одним з пріоритетних 
напрямів державної політики. Першочерговим завданням щодо розвитку 
інформаційного суспільства в Україні є поетапне впровадження елементів електронного 
уряду, тобто організація державного управління, інформування про роботу уряду і 
надання державними органами громадянам та юридичним  особам послуг на основі 
всебічного використання новітніх інформаційних технологій. 
 

4.1. Система електронного документообігу 
Однією з основних систем, що спрощуватиме роботу державних службовців, стане 

система електронного обігу, яка забезпечує достовірність, контроль та автоматизацію 
діловодства (див. рис. 4.1).   

 
Рис. 4.1.  Основні етапи впровадження електронного документообігу  

в роботу державних організацій  
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Поетапне впровадження таких систем  сприятиме підвищенню ефективності 
роботи державних службовців.  Найбільш поширеними системами, що активно 
впроваджувались підприємствами України, є LOTUS NOTES/DOMINO, NOVEL 
GROUP-WISE, ЕВФРАТ, ORACLE INTER OFFICE, ДЕЛО, 
“Megapolis™.Документообіг”, ОПТИМА  тощо. 

 

 
Рис. 4.2. Центри взаємодії органів державної влади при побудові інтегрованої системи 

електронного документообігу 

За даними Держкомстату України, системи  електронного документообігу активно 
використовуються підприємствами  в  Одеській і Дніпропетровській областях та в Києві. 
В інших регіонах кількість таких підприємств коливається від 116 в Харківській області 
до 7 у Севастополі (див. рис. 4.3). 

 

 
Рис. 4.3. Кількість підприємств регіону, які використовують системи автоматизованого 

документообігу  
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Передбачається, що подальший розвиток електронного документообігу сприятиме 
спрощенню подання звітності, реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності, митного 
оформлення товарів тощо через приймання та видачу документів за допомогою мережі 
Інтернету з використанням електронного цифрового підпису. На цей момент 
ефективність електронного документообігу знижується через відсутність електронного 
цифрового підпису. Враховуючи, що певна частина нормативно-правових актів щодо 
впровадження електронного цифрового підпису ще не прийнята, механізм 
впровадження цифрового підпису в Україні загальмувався, що унеможливлює 
виконання органами виконавчої влади заходів забезпечення трансакцій з 
аутентифікацією користувача. Тому нині центральним питанням забезпечення надання 
послуг через Інтернет є створення інфраструктури електронного цифрового підпису,   
насамперед   утворення   Центрального  засвідчувального органу (ЦЗО). Для вирішення 
цього питання фахівці Мінтрансзв'язку України разом з Департаментом спеціальних 
телекомунікаційних систем і захисту інформації СБУ опрацьовують організаційні, 
технологічні та методологічні  аспекти. Для нормативно-правового забезпечення цього 
процесу підготовлено проект Закону "Про програму впровадження електронного 
документообігу з використанням цифрового підпису". Але залишається невирішеною 
проблема фінансування створення ЦЗО, зокрема на капітальні вкладення.  

Функціонування Центрального засвідчувального органу та взаємовідносини в 
системі електронного цифрового підпису забезпечуватиме державне підприємство 
„Держінформресурс” (див. рис. 4.4). 

 

 
Рис. 4.4. Структура Центрального засвідчувального органу та взаємовідносини в системі 

електронного цифрового підпису 
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4.2. Система електронних національних інформаційних ресурсів 

Накопичення великих масивів інформації, що зберігаються у різних сховищах 
(бібліотеках, архівах, фондах, банках даних тощо) створило умови для її 
цілеспрямованого використання, одночасно накопичилось і безліч проблем, які у 
більшості є загальними для всієї сфери їх формування та використання. 

Відсутні єдині правові норми, що регулюють доступ до інформаційних ресурсів, 
відповідні вимоги інформаційної безпеки, що регламентують порядок передачі й 
використання інформації про діяльність органів державної влади, підприємств та 
організацій у відкритих мережах. Інформатизація органів державного управління і 
місцевого самоврядування здійснюється переважно за галузевим або регіональним 
принципом, що призводить до формування інформаційних ресурсів, які орієнтуються, як 
правило, на задоволення потреб обмеженого кола користувачів. Брак типових 
інформаційно-аналітичних систем, орієнтованих на отримання актуальної та корисної 
інформації, формування баз знань обмежує можливості органів влади приймати 
обґрунтовані та своєчасні рішення. Не узгоджено в організаційному, методологічному, 
інформаційному та функціональних аспектах роботи зі створення кадастрів, реєстрів та 
довідників, які проводяться різними міністерствами та організаціями, що підвідомчі 
різним органам державної влади. Такий стан справ призводить до дублювання робіт, 
накопичення надлишкової інформації, подорожчання розробок та витрат на 
експлуатацію систем.  

Аналіз причин цих та інших проблем свідчить про необхідність удосконалення 
державного управління сферою формування національних інформаційних ресурсів,  
захисту та використання їх на системній основі. Визначення заходів для вирішення 
наявних проблем та умов їх реалізації, пошук шляхів подолання міжгалузевих перепон, 
розвиток національних інформаційних ресурсів, які відповідають інтересам громадян, 
суспільства та держави, вироблення адекватної державної політики – ось основна мета 
заходів з реалізації Концепції, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів 
України від 31 грудня 2003 року № 828-р “Про затвердження заходів з реалізації 
Концепції формування системи національних електронних інформаційних ресурсів”.  

Враховуючи стратегічний напрямок розвитку системи національних електронних 
інформаційних ресурсів, розроблено відповідні проекти: 

- наказу Міністерства транспорту та зв'язку України “Про затвердження Порядку 
проведення державної реєстрації електронних інформаційних ресурсів; 

- наказу Міністерства транспорту та зв'язку України “Про затвердження Правил 
розповсюдження і користування (у тому числі комерційного) державними електронними 
інформаційними ресурсами”, який найближчим часом буде надіслано на погодження в 
органи державної влади;  

- постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження тарифу на 
оформлення і видачу свідоцтва про державну реєстрацію електронного інформаційного 
ресурсу”; 
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- постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до постанови 
Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 р. № 1548”, яким передбачається надати 
повноваження Мінтрансзв’язку України на встановлення  тарифів на оформлення і 
видачу свідоцтва про державну реєстрацію електронного інформаційного ресурсу, 
користування інформаційним фондом Національного реєстру електронних 
інформаційних ресурсів, а також надання інших інформаційних послуг, а також тарифів 
на послуги, пов’язані з електронним цифровим підписом, що надаються органам 
державної влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам і 
організаціям державної форми власності акредитованими центрами сертифікації ключів; 

- наказу Мінтрансзв’язку “Про затвердження тарифів на користування 
інформаційним фондом Національного реєстру та надання інших  інформаційних 
послуг”, який після прийняття постанови КМУ “Про внесення змін до постанови 
Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 р. № 1548” буде направлено на 
погодження до Мінекономіки; 

- постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про 
систему національних електронних інформаційних ресурсів”;  

- методів отримання інформації, обробки, збереження та її поширення. 

Електронні інформаційні ресурси органів державної влади та місцевого 
самоврядування 

Система інформаційних ресурсів органів державної влади – це сукупність 
інформаційних  ресурсів органів державної влади та комплекс організаційного, 
нормативно-правового і технологічного забезпечення, за допомогою якого реалізується 
державна політика щодо їх створення, користування, зберігання та поширення з 
урахуванням вимог національної безпеки.  

Стратегія формування системи ресурсів органів державної влади полягає в 
систематизації та інтеграції зазначених ресурсів з метою забезпечення прозорості, 
відкритості, підвищення оперативності та ефективності роботи органів державної влади 
і забезпечення широкого доступу громадян до державних ресурсів. 

Ефективному використанню існуючих інформаційних ресурсів органів державної 
влади перешкоджають такі фактори:  

- наявні в державних органах автоматизовані інформаційні системи, а також бази 
даних організаційно розпорошені та функціонально роз’єднані, не забезпечують 
інформаційну взаємодію державних і недержавних структур; 

- створення та експлуатація баз даних, надання інформації, її використання та 
передача не забезпечені організаційно, не підкріплені належною нормативно-правовою 
базою;  

- не сформована і не реалізується єдина державна політика щодо забезпечення 
органів державної влади сучасним уніфікованим ліцензійним програмним 
забезпеченням; 
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- не існує єдиних правил та методів доступу до інформаційних ресурсів, які б 
забезпечували якісну інформаційну взаємодію органів влади, в тому числі з 
урахуванням вимог інформаційної безпеки; 

- не існує єдиної системи класифікації та кодування інформації; 
- не забезпечується відповідний високий рівень підготовки фахівців для роботи з 

інформаційними ресурсами органів державної влади; 
- відсутня єдина політика щодо програмного, технічного, лінгвістичного 

забезпечення діючих систем, а також тих, що розробляються; 
- недосконала правова та технологічна база надання інформації про діяльність 

органів державної влади; 
- не створено єдиної державної бази даних електронних географічних карт як 

основи єдиного геоінформаційного простору України; 
- суттєво обмежено доступ громадян та підприємств до інформаційних ресурсів, 

що є власністю держави. 

 
Рис. 4.5. Прискорення обробки паперових документів в органах виконавчої влади  

шляхом використання технології штрихкодування 

 51

Питання інформаційно-аналітичного забезпечення процесів підготовки та 
прийняття управлінських рішень керівництвом органів влади і, як наслідок, 
забезпечення надання інформаційних послуг населенню є надзвичайно актуальним. Але 
треба зауважити, що наявні у міністерствах, відомствах та державних адміністраціях 
засоби інформатизації значною мірою застаріли і обмежено виконують покладені на них 
функції. Крім того, автоматизовані системи, які експлуатують в органах державної 
влади, не забезпечують інформаційної взаємодії структур влади; автоматизація 
аналітичної діяльності перебуває у початковому стані; не існує єдиного 
телекомунікаційного середовища, яке б забезпечувало якісну інформаційну взаємодію 
органів влади з урахуванням вимог інформаційної безпеки; фактично немає нормативно-
правового забезпечення, яке регламентувало б порядок надання інформації, її 
використання та передачі  по телекомунікаційних засобах органами державної влади. 



Тому базовими елементами кожного органу влади мають бути відповідні 
інформаційно-аналітичні системи, а єдина політика їх створення має реалізуватись через 
типові інтегровані інформаційно-аналітичні системи органів влади на усіх рівнях 
управління державою, що дасть уяву про достовірну картину життя країни й підстави 
для прийняття керівництвом обґрунтованих рішень з тих чи інших питань. 
Інформаційна підтримка має бути здійснена на найсучаснішому науково-технічному 
рівні із застосуванням передових прийомів і сучасних технологій. 

Приклад одного з типових рішень інформаційно-аналітичного забезпечення 
підрозділу районної влади  – багатофункціональна автоматизована інформаційно-
аналітична система в галузі оренди та управління комунальним майном Подільського 
району м. Києва. Впровадження системи дозволяє автоматизувати роботу усіх 
підрозділів, які беруть участь у веденні обліку оренди нежитлових приміщень, 
управлінні, прийнятті рішень, а також інтегрувати їх діяльність у межах міста чи області, 
створити єдиний інформаційний простір, який дасть можливість проводити облік об'єктів 
оренди, вести розрахунки, одержувати оперативну інформацію у розрізі об’єктів оренди, 
вибраних періодів, проводити дослідження даних з метою прийняття ефективних рішень 
у сфері орендних відносин (див. рис. 4.6). 

 
Рис. 4.6. Типове рішення інформаційно-аналітичного забезпечення  

в галузі управління комунальним майном 

На сучасному етапі реформування та розвитку громадських інститутів однією з 
важливих передумов  ефективного державного управління та досягнення гармонійного 
цифрового розвитку для всієї країни є створення мережі комунікацій із включенням 
різних інформаційних рівнів: районів, міст, областей та центру, а також типових 
інформаційних ресурсів і програмно-апаратних комплексів з аналізу та використанню їх 
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у кожному з рівнів управління з  пунктами колективного або регламентованого доступу 
до інформації. 

Розгляд фахівцями Мінтрансзв’язку України  досвіду зі створення й інтеграції 
різноманітних програмно-технічних комплексів, інформаційно-аналітичних систем та 
елементів електронної взаємодії органів місцевого самоврядування з громадськістю дає 
підставу запропонувати саме таку функціональну структуру типового вузла: 

- вихід в мережу Інтернету органів державного самоврядування має відповідати 
вимогам зворотного зв’язку з відвідувачами, спрощеному доступу до посадових осіб, 
он-лайнових консультацій, а також пулів для опитування громадської думки та обробки 
цифрової інформації; 

- пункти колективного доступу (ПКД) громадян мають забезпечувати доступ до 
інформації груп населення, які обмежені в доступі до Інтернету, а також  використання 
ними ПКД у максимально можливий проміжок часу; 

- типова інформаційно-аналітична система підтримки прийняття рішень має 
забезпечити широкий набір автоматизованих засобів як обробки даних так і їх аналіз; 

- інформаційні ресурси обласних статуправлінь, районних та міських державних 
адміністрацій, інших віддалених інформаційних ресурсів забезпечують доступ до 
інформації, що може бути врахована у процесі підготовки прийняття рішень місцевими 
органами влади. 

У такій системі формалізуються та стають прозорими інформаційні потоки як для 
представників органів влади, так і для населення району або контролюючих органів 
(див. рис. 4.7). 

 
Рис. 4.7. Структура типового вузла середнього рівня для інформаційно-аналітичного 

забезпечення  органів місцевого самоврядування 
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 Система надання електронних послуг населенню і бізнесу 
 органами державної влади та місцевого самоврядування 

Нормативними документами, які регулюють питання надання громадянам і 
юридичним особам інформаційних та інших послуг органами виконавчої влади є 
постанова Кабінету Міністрів України від  24.02.2003  №208 "Про заходи щодо 
створення електронної інформаційної системи "Електронний Уряд" та накази 
Держкомзв’язку України від 15.08.2003 № 149 “Про затвердження Переліку і Порядку 
надання інформаційних та інших послуг з використанням електронної інформаційної 
системи ”Електронний Уряд” та від 27.07.2004 № 167 про внесення змін до цього 
наказу.  

За видами електронного подання державні послуги надаються органами виконавчої 
влади у вигляді: 

- інформування (надання безпосередньо інформації про державні послуги) – майже 
всіма органами влади; 

- односторонньої взаємодії (на веб-сторінці розміщуються електронні форми 
документів, які необхідні для отримання відповідної послуги, забезпечується 
можливість користувачам послуг  отримати та надрукувати ці форми документів) – 60% 
від загальної кількості ОВВ; 

- двосторонньої взаємодії (забезпечена можливість обробки електронної форми 
документа, включаючи ідентифікацію) – не більше 10–15% від загальної кількості ОВВ. 

На самміті в Лісабоні, що відбувся в березні 2000 року для країн Європейського 
Союзу, було запропоновано перелік з 20 базових державних послуг, що мають 
надаватись в електронному вигляді громадянам та підприємцям. Оскільки Україна бере 
курс на інтеграцію в Європейський Союз, необхідно, щоб європейські цінності 
поступово набули реального змісту для громадян нашої країни. Сьогодні треба 
проводити роботу щодо впровадження надання таких послуг фізичним та юридичним 
особам України. 

Моніторинг, проведений фахівцями Мінтрансзв’язку України, показав, що на 
сьогодні рівень надання державних послуг з використанням Інтернету фізичним та 
юридичним особам в органах виконавчої влади досить низький – практично не 
надаються реєстраційні, фінансово-економічні та комунальні послуги. Щодо надання 
державних послуг у сферах е-освіти, е-здоров’я, е-працевлаштування, е-довкілля та 
інших, то ці сфери також розвинуті слабо, для них немає нормативної бази. Слід 
зазначити, що на сайтах обласних державних адміністрацій можна отримати в 
середньому 20% зазначених у Переліку інформаційних послуг. 

Розвиток українського сегмента мережі Інтернету характеризується ще й тим, що 
органи виконавчої влади  виконують самостійно розробки веб-сайтів, які не завжди 
відповідають стандартам та вимогам до надання послуг (див. рис. 4.8).  

Проблемним питанням залишається надання інформаційних послуг районними 
адміністраціями – про наявність власних веб-сайтів в районних адміністраціях було 
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повідомлено лише в чотирьох областях, ще п’ять повідомило, що районі адміністрації 
мають власні веб-сторінки на сайті обласної адміністрації. 

Рис. 4.8. Наявність елементів електронного  уряду на  веб-сайтах державних  установ 

Враховуючи, що певна частина нормативно-правових актів щодо впровадження 
електронного цифрового підпису ще не прийнята, механізм впровадження цифрового 
підпису в Україні загальмувався, що унеможливлює виконання органами виконавчої влади 
заходів щодо забезпечення трансакцій з аутентифікацією користувача.  

Важливим кроком у напрямі розв’язання проблем, пов’язаних із наданням в 
Україні державних послуг за допомогою Інтернету, має бути створення Координаційної 
ради з питань розвитку інформаційного суспільства. Проект постанови Кабінету 
Міністрів України “Про утворення Координаційної Ради з питань розвитку 
інформаційного суспільства” та проект Положення про Раду нині опрацьовується в 
Мінтрансзв’язку України. Ця рада може утворювати відповідні робочі групи для 
розгляду нагальних питань. Досвід створення таких рад є в розвинутих країнах світу. 

Світовий досвід показує, що технології електронного уряду ефективно 
працюватимуть лише за умови доступу до Інтернету не менш ніж 60% населення країни. 
Але, хоча рівень інформаційної культури суспільства в нас значно виріс, вільний вихід в 
Інтернет через домашні комп'ютери в Україні є в обмеженої кількості громадян. На 
січень 2005 року в Україні налічувалося приблизно 5,9 млн. користувачів Інтернету 
(12% населення). Більш активна тижнева аудиторія нараховує усього 1,3 млн. осіб, а 
середньодобова ледь досягає 360 тис. Більше 30% користувачів перебувають у Києві, ще 
до 30% – у містах із кількістю населення близько 1 млн. (Дніпропетровськ, Одеса, 
Харків, Львів, Донецьк, Запоріжжя). 85% становлять користувачі комутованого (dial-up) 
доступу.  

Таким чином, одним з першорядних завдань є подолання "цифрової нерівності" в 
середині країни, зокрема щодо надання всім громадянам рівних можливостей доступу 
до мережі Інтернету. Єдиний вихід – створення та розвиток мережі пунктів 
колективного доступу до Інтернету (далі – ПКД). Для своєчасного успішного виконання 
всієї сукупності робіт доцільно розробити  відповідну державну цільову  програму. До 
Програми мають бути включені заходи з таких напрямів:  

- визначення  моделей ПКД, найбільш  ефективних за умов сучасного розвитку 
інформаційних та комунікаційних технологій в Україні;   
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- створення й удосконалення нормативно-правового забезпечення функціонування 
ПКД в Україні; 

- визначення переліку найбільш ефективних послуг та сервісів,  що мають 
надаватись ПКД;  

- удосконалення телекомунікаційного забезпечення і захисту ПКД від мережевих 
загроз; 

- вирішення питання розмежування доступу в ПКД до ресурсів Інтернету за віком; 
- створення оптимально розташованої мережі ПКД у містах, селищах міського типу 

та у сільських населених пунктах на всій території України. 

Згідно з проектом програми організація пунктів публічного доступу до Інтернету 
передбачена на базі поштових відділень, сервісних центрів ВАТ “Укртелеком”, шкіл, 
бібліотек, а також “електронних кіосків”. 

 
Реалізація проекту „Громадська електронна приймальня” на базі ПКД 

Відповідно до  Указів Президента України від 1 серпня 2002 року №683  „Про 
додаткові заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади” і  
„Про забезпечення умов для більш широкої участі громадськості у формуванні та 
реалізації державної політики” від 31 липня 2004 року №854 та Постанови Кабінету 
Міністрів України від 24 лютого 2003 року № 208 „Про заходи щодо створення 
електронної інформаційної системи „Електронний Уряд”, Секретаріат Кабінету 
Міністрів України запроваджує більш ефективні форми роботи органів виконавчої  
влади із залучення  громадян до управління державними справами.  

З цією метою у Будинку Уряду почала функціонувати Громадська електронна 
приймальня Кабінету Міністрів України. В її основі – інтерактивна електронна система 
дистанційної взаємодії громадян з органами державної влади, що за допомогою  
сучасних комунікаційних технологій забезпечує інформаційно-довідкове 
обслуговування відвідувачів Будинку Уряду, дає їм можливість здійснити відеозапис  
зауважень або побажань Кабінету Міністрів України, у разі необхідності,  за допомогою 
веб-камери реалізувати прямий дистанційний відеодіалог  з  посадовими особами 
Секретаріату в реальному часі.  

Для розвитку цієї системи та побудови багаторівневої комунікації усіх гілок 
виконавчої влади  і  громадськості: Центр – регіон – місто – район – суспільство нині 
реалізовується пілотний проект механізму дистанційної взаємодії через Інтернет: 
Кабінет Міністрів України – Київська міська державна адміністрація –  районні у 
місті Києві державні адміністрації – громади міста Києва.  До кінця 2005 року 
передбачається виконати пілотний проект Міністерства транспорту та зв’язку України із 
розгалуження цієї системи у громадських місцях – на залізничних вокзалах, в 
аеропортах, на поштамтах тощо з відповідною комунікаційною мережею взаємодії, що 
передбачатиме сукупність відносин: громадяни – галузевий департамент – 
Мінтранзв’язку, щоб відповідно до Указу Президента України “Про забезпечення умов 
для більш широкої участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики” 
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від 31 липня 2004 року №854 реалізовувати конституційне право громадян на участь в 
управлінні державними справами за допомогою елементів електронного уряду.  

Впровадження такої системи, по-перше, дозволяє створити електронний пункт 
колективного доступу до інформаційно-довідкових матеріалів про центральну та 
місцеву владу, по-друге, започатковує дистанційну взаємодію гілок місцевої влади з 
населенням регіону, по-третє, дозволяє мешканцям регіонів контактувати з 
представниками органів центральної влади у Києві.  

З використанням такої системи взаємодія населення та об’єктів державного 
управління перетворюється в самоорганізуючу систему координації спільних зусиль для 
досягнення особистих (дистанційного доступу громадянина, наприклад, до діалогу з 
посадовою особою) і суспільних цілей (реалізація конституційного  права громадянина, 
наприклад, через виголошення суспільно значущої ініціативи або власного ставлення до 
об’єкта державного управління). 

Впровадження системи шляхом модельного тиражування (центр – регіон – місто 
(район у місті) – район – село – житлова дільниця тощо) дозволить створити 
необмежений доступ громадян як до суб’єктів управління так і до світових 
інформаційних ресурсів. На рис. 4.9 наведено загальну структурну схему впровадження 
е-громадської приймальні з розповсюдженням на територіальну ієрархію органів 
виконавчої влади.  

 

 
Рис. 4.9. Загальна структурна схема впровадження е-громадської приймальні  
з розповсюдженням на територіальну ієрархію органів виконавчої влади 
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 Досвід експлуатації інтерактивної електронної 
системи взаємодії громадян та об’єктів управління – 
„Електрона громадська приймальня” у Секретаріаті 
Кабінету Міністрів України, у Київській міській та 
районних у місті Києві державних адміністраціях засвідчує 
його багатофункціональні можливості в системі зворотного 
зв’язку: органи влади -> громадськість;  громадськість -> 
органи влади. 

Вирішення питань забезпечення  доступу до Інтернету, 
а також комплексне вирішення проблеми подолання 
"цифрової нерівності" пов’язане із питанням розвитку 
телекомунікаційної інфраструктури. Необхідно значно 
телекомунікацій в областях, невеликих містах і сільській місце
половини населення України. 

Передусім необхідно оптимізувати з'єднання між осн
мережами, стимулювати створення і розвиток національних
базі ІКТ і пунктів обміну Інтернет-трафіком для зниження
з'єднань і розширення доступу до цих мереж. Розв
інфраструктури українського сегмента мережі Інтернету та
необхідним кроків “Програми заходів щодо підвищення конку
зв’язку у рамках підготовки вступу України до Світової орган
п. 7 цієї Програми передбачено “Сприяння створенню нац
Інтернет-трафіком з метою вирівнювання вартості надання п
Інтернету в різних регіонах України”.  

Сьогодні в країні здійснюються заходи щодо введен
телекомунікаційної інфраструктури спеціального призн
інформаційно-телекомунікаційної системи органів виконавчо
Спеціальної інформаційно-телекомунікаційної мережі С
України, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, 
Севастопольської міських державних адміністрацій. 

 

Галузева та регіональна інформатизація 

На даний час у стадії виконання перебувають програми ін
Дніпропетровської, Донецької, Закарпатської, Луганської, 
Харківської, Черкаської, Чернігівської областей і “Програм
міста Севастополя”. Причому, у Дніпропетровській, Донец
Севастополі ці програми виконуються вже другий трирічний т

У І півріччі  2005 року з Генеральним державним з
програми інформатизації – Міністерством транспорту та зв’
“Програму інформатизації Донецької області на 2005–200
програму інформатизації “Електронна Дніпропетровщина”, т
2007 роки. На розгляді перебуває проект “Програма інформати

 

та розбудови в Україні 
вплинути на розвиток 
вості, де проживає близько 

овними інформаційними 
 магістральних мереж на 
 вартості міжмережевих 
иток телекомунікаційної 
кож визначено одним із 
рентоспроможності галузі 
ізації торгівлі (СОТ)”.  В 
іональної мережі обміну 
ослуг доступу до мережі 

ня в дію першої черги 
ачення – Спеціальної 
ї влади та другої черги – 
екретаріату Президента 
обласних, Київської та 

форматизації Волинської, 
Миколаївської, Одеської, 
а інформатизації регіону 
ькій областях та в місті 
ермін.  
амовником Національної 
язку України, погоджено 
7 роки” та регіональну 
ермін дії якої теж 2005–
зації Львівської області”.  
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Система мотивації впровадження і використання  
інформаційних комп’ютерних технологій 

Успіх перших заходів щодо розвитку інформаційного суспільства в Україні буде 
означати, в першу чергу, що органи влади всіх рівнів стануть більш доступними для 
громадян, а їхня діяльність – більш прозорою і більш ефективною. Прозорість 
досягається за рахунок обов'язкової електронної публікації і створення баз даних всіх 
документів, які не є конфіденційною інформацією, що є власністю держави, 
ефективність – за рахунок створення в електронній формі значних обсягів 
документообігу. Також передбачається збільшення можливості доступу населення до 
мережі Інтернету – це логічно випливає з викладеного вище. 

Відповідно, планується також організувати підготовку фахівців у сфері 
інформаційних технологій. В першу чергу, такі фахівці знадобляться державним 
установам, але зростання числа досвідчених фахівців позитивно вплине і в цілому на 
ситуацію на ринку.  

Побічний результат – стимуляція ІТ-галузі, в першу чергу – за рахунок зростання 
числа фахівців, і крім того – осіб, що мають доступ до інформаційних мереж, і, отже є 
потенційними споживачами інформаційних послуг. Не можна також скидати з рахунку і 
неминуче зростання попиту на такі послуги – як з боку державних організацій,  так і з 
боку їхніх партнерів, що впровадять у свою діяльність нові технології. 

 
Незважаючи на певні позитивні зрушення, інформатизація органів 

державного управління та місцевого самоврядування в цілому відбувається досить 
повільно. Наявні в державних органах автоматизовані інформаційні системи, а 
також бази даних організаційно розпорошені та функціонально роз’єднані; 
створення та експлуатація баз даних, надання інформації, її використання та 
передача не забезпечені організаційно, не підкріплені належною нормативно-
правовою базою; не сформована і не реалізується єдина державна політика щодо 
забезпечення органів державної влади сучасним уніфікованим ліцензійним 
програмним забезпеченням. Ці та багато інших проблем ускладнюють ефективне 
використання інформаційних технологій органами влади. 
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5. Інформаційна безпека та міжнародне співробітництво 

5.1. Міжнародне співробітництво у сфері інформатизації 

У період з 10 по 12 грудня 2003 р. офіційна делегація України взяла участь у 
Всесвітньому самміті з питань інформаційного суспільства (далі – ВСІС), який проходив під 
егідою Генеральної Асамблеї ООН та патронатом Генерального Секретаря ООН п. Кофі 
Аннана, а також за сприяння Міжнародного союзу електрозв’язку (МСЄ) у Женевs 
(Швейцарія). Метою цієї події найвищого рівня було прийняття державами-учасницями ООН 
двох стратегічних документів: “Декларації Принципів” та “Плану Дій”. 

Для забезпечення виконання на національному рівні “Плану Дій” Національним 
підготовчим комітетом із забезпечення участі України у ВСІС було розроблено та затверджено 
Прем’єр-міністром України План заходів з підготовки до участі України у ВСІС (другий етап, 
Туніс, 2005 рік). У ході реалізації положень підсумкових документів ВСІС було реалізовано 
низку заходів на міжнародному, регіональному та національному рівнях за участю 
центральних органів виконавчої влади (ЦОВВ), громадських організацій та підприємств 
України. Також представники України взяли участь у засіданні Підготовчого комітету-1 
до туніського етапу ВСІС (24–26.06.04, м. Хаммамет, Туніс). 

Для реалізації одного з принципів Плану дій ВСІС “Доступ до інформації та знань” 
реалізується проект “Україна - розвиток через Інтернет”, спрямований на впровадження 
моделей електронної закупівлі товарів і послуг та електронного документообігу, 
створення нормативно-правової бази для проведення інтерактивних операцій, а також на 
прискорення розвитку приватного сектора і зміцнення громадянського суспільства 
України шляхом впровадження інноваційних моделей інформаційних і комунікаційних 
технологій. Проект містить такі складові: електронний уряд, середовище для 
електронного бізнесу, електронний діалог між владою та суспільством, управління і 
моніторинг. 

Для підвищення кваліфікації працівників галузі зв’язку та розширення 
міжнародного співробітництва Адміністрацією зв’язку України організовано такі 
міжнародні та регіональні заходи: 

- Регіональний семінар Сектору розвитку електрозв'язку МСЕ для країн СНД та 
Балтії "Стратегічне управління в галузі електрозв'язку", який відбувся 24–26 червня 
2003 року в м. Києві;  

- Міжнародний форум „Інновації. Інвестиції. Інтеграція” (27–29 травня 2004 
року), організований Центром інвестиційно-інноваційних програм Національного 
інституту стратегічних досліджень за підтримки Кабінету Міністрів України; 

- Практична конференція МСЕ “Моніторинг радіочастотного спектра”, виставка-
семінар "Стан і перспективи розвитку та виробництва засобів радіомоніторингу" (1-4 
червня 2004 року). Конференцію проведено на базі Центру "Укрчастотнагляд" 
відповідно до навчальної програми "Управління використанням радіочастотного 
спектра" Центру підвищення кваліфікації МСЕ для країн Європи та СНД; 
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- Практична конференція Центру підвищення кваліфікації МСЕ "Політика 
регулювання нових послуг зв'язку, формування тарифів" і Семінар МСЕ-Т "МСЕ-Т: 
глобальна арена стандартизації", Київ, Україна, 21–24 вересня 2004; 

- Семінар МСЄ на тему "Сучасний стан та перспективи розвитку стандартизації. 
Глобальна стандартизація. Питання регулювання і тарифікації" (23.09.2004). 

Для залучення до діалогу щодо розробки електронних стратегій для 
інформаційного суспільства та обміну досвідом Україна взяла участь у таких 
міжнародних заходах, як Міжнародна виставка інформаційних і телекомунікаційних 
технологій ЦеБІТ-2004, ХХІІІ Конгрес Всесвітнього поштового союзу, Всесвітня 
Асамблея стандартизації електрозв’язку (ВАСЕ) МСЕ та інших. 

Під час Міжнародної виставки ЦеБІТ-2004 Україну представляли провідні компанії 
і організації галузі зв’язку та інформатизації України. У рамках ЦеБІТ-2004 на 
Національному стенді проходила міжнародна наукова конференція „Розробка та 
впровадження в Україні новітніх інформаційних і телекомунікаційних технологій з 
огляду на світові тенденції розвитку інформаційного суспільства”. 

На ХХІІІ Конгресі ВПС визнанням високого рівня роботи Адміністрації зв’язку 
України у складі Адміністративної ради ВПС, членом якої наша країна була протягом 
останніх 10 років, стало призначення України віце-головою Конгресу. Стрімкі зміни, 
викликані технологічним прогресом, що відбувається на світовій арені у сфері ІКТ, 
викликали потребу визначення місця поштової служби у цьому всесвітньому 
інформаційному суспільстві у майбутньому. Бухарестська поштова стратегія, в якій 
враховано і пропозиції України щодо підвищення ролі поштової служби у формуванні 
інформаційного суспільства, визначає шляхи подальшого розвитку поштової галузі, 
співпраці з учасниками ринку поштових послуг, протистояння викликам нового 
конкурентного середовища та задоволення потреб клієнтів. Під час Конгресу ВПС 
схвалено пропозиції щодо внесення до Всесвітньої поштової конвенції положення про 
законність існування електронної поштової марки та її офіційне визнання як нової 
загальної поштової послуги, за допомогою якої передбачається здійснення розрахунків 
за поштові послуги через Інтернет. Це рішення є відображенням ідей Всесвітнього 
самміту з питань інформаційного суспільства щодо широкого використання сучасних 
технологій, базовою складовою яких є розвиток поштових фінансових служб. 

Делегація України взяла участь у роботі Всесвітньої Асамблеї стандартизації 
електрозв’язку МСЄ та Симпозіуму з кібербезпеки. На симпозіумі було розглянуто 
поточний стан кібербезпеки і майбутні підходи до забезпечення безпеки кіберпростору. 
Крім того, делегація України взяла участь у першій зустрічі міністрів телекомунікацій та 
інформаційного суспільства Центральноєвропейської ініціативи (ЦЄІ), що відбулася 10 
вересня ц. р. у м. Мариборі (Словенія). 

Для забезпечення участі України у Всесвітній виставці “Експо-2005” (Японія) 
Мінекономіки разом з Національним комплексом “Експоцентр України” підготували і 
внесли на розгляд Кабінету Міністрів України тематико-експозиційний план 
Національної експозиції України. 
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З метою поширення інформації щодо стану та перспектив розвитку вітчизняного 
ринку ІКТ МЗС розіслало презентаційні матеріали у посольства України в інших 
державах та постійні представництва (місії) при міжнародних організаціях. 

Також, з метою активної участі у міжурядових та міжнародних організаціях і 
форумах щодо вивчення питання управління користуванням Інтернет Держзв’язку 
ініціював вступ до Урядового консультативного комітету Всесвітньої корпорації з 
присвоєння імен та номерів (далі – GAC ICANN), яка відповідає за вирішення важливих 
питань, пов’язаних з функціонуванням Інтернету. Міністерством закордонних справ, 
Міністерством фінансів та Службою безпеки була висловлена підтримка вступу України 
до GAC ICANN. Мінтрансзв’язку підготувало проект постанови Кабінету Міністрів 
України “Про членство України в Урядовому консультативному комітеті Всесвітньої 
корпорації з присвоєння імен та номерів (GAC ICANN)”. 

Державним центром інформаційних ресурсів України виконано Проект 
Національної програми інформатизації (НПІ) на тему "Розробка рекомендацій щодо 
адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу у сфері 
інформаційно-телекомунікаційних  технологій". За результатами роботи розроблено 
науковий звіт "Рекомендації щодо адаптації законодавства України до законодавства 
Європейського Союзу у сфері інформаційно-телекомунікаційних технологій" та 
пропозиції щодо внесення змін до Закону України "Про Концепцію Національної 
програми інформатизації". Об'єктом досліджень було законодавство Європейського 
Союзу та України у сфері застосування ІКТ. Перелік основних чинних регуляторних 
документів ООН, Європарламенту та Ради ЄС у сфері застосування ІКТ містить 58 
документів – це директиви, резолюції, регуляторні акти, рішення, рекомендації ООН, 
Європарламенту та Ради ЄС. У звіті наведено результати порівняльного аналізу стану 
цієї, а також вітчизняної законодавчої бази, надано рекомендації, які визначають 
загальний перелік законопроектних робіт та пріоритети їх виконання. Пропозиції щодо 
внесення змін до Закону України "Про Концепцію Національної програми 
інформатизації" (окрема книга) розроблені на основі аналізу сучасного стану 
інформатизації України. 

Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем 
Національної академії наук Міністерства освіти i науки України визначено 
національним координатором Міжурядової програми ЮНЕСКО «Інформація для всіх». 
Ця програма спрямована на створення систем інформації i комунікації та розвиток 
інформаційного суспільства. Відповідна діяльність в Україні покладена на 
координатора. Зокрема, він має узагальнювати досвід роботи з використання ІКТ в 
Україні та забезпечувати масовий доступ до інформації. 

 
5.2. Проблеми інформаційної безпеки 

Стрімкий розвиток використання ІКТ в органах державного управління ініціює 
необхідність забезпечення інформаційної безпеки держави. Захист інформації у 
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телекомунікаційних мережах і, зокрема, мережі Інтернету, набуває найважливішого 
значення. 

Для цього СБ України створено та завершено дослідну експлуатацію Головного 
комутаційного центру (ГКЦ) Спеціальної інформаційно-телекомунікаційної системи 
органів виконавчої влади (СІТС) як першої ланки Національної системи 
конфіденційного зв'язку. 

На поточний момент забезпечено підключення до СІТС 11 абонентських пунктів 
(Міністерства оборони України, МНС, Мінфіну, Мінекономіки, Мінпаливенерго, 
Мінтрансзв'язку, ГоловКРУ, УДО, Держприкордонслужби, Державного департаменту 
фінансового моніторингу, СБ України). Забезпечено побудову волоконно-оптичних 
ліній зв'язку до МВС, Міністерства аграрної політики, Держкомінформу, ДПА, ФДМ, 
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України, Держзв'язку. У рамках 
створення транспортної мережі і цілому завершено будівництво двох волоконно-
оптичних кілець у Києві з метою підключення до ГКЦ СІТС абонентських пунктів 
першої ланки. 

Також, спільно з СБ України та МВС, проводиться постійна робота щодо захисту 
інформації на законодавчому рівні. 

Для подання на ратифікацію Верховною Радою України було розглянуто 
законопроекти України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у 
зв'язку з ратифікацією Конвенції про кіберзлочинність" і "Про внесення змін та 
доповнень до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України щодо 
відповідальності за злочини у сфері комп'ютерної інформації". 

Опрацьовано і внесено узгоджені пропозиції щодо підписання Україною Конвенції 
про захист осіб у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних даних від 1981 
року та Додаткового протоколу до Конвенції щодо органів нагляду та транскордонних 
потоків даних 2001 року. 

Проблема інформаційної безпеки займає особливе місце в загальній системі 
національної безпеки України. Вона не може бути вирішена без впровадження нових 
ідей, нових знань, нової політики у сфері інформатизації. Концептуальними є пропозиції 
щодо широкого залучення саме вітчизняних вчених та виробників до вирішення цієї 
проблеми як складової національної безпеки. 

До основних задач забезпечення інформаційної безпеки належать: 
 виявлення, оцінка та прогнозування джерел загроз інформаційній безпеці; 
 розроблення державної політики забезпечення інформаційної безпеки та 
комплексу заходів і механізмів її реалізації; 
 створення нормативно-правових засад забезпечення інформаційної безпеки, 
координація діяльності органів державної влади та управління, установ і 
підприємств із реалізації політики інформаційної безпеки; 
 розвиток системи забезпечення інформаційної безпеки, вдосконалення  її 
організації, форм, методів і засобів запобігання загрозам інформаційній безпеці та 
ліквідації наслідків її порушення; 
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 забезпечення участі України в процесах створення і використання глобальних 
інформаційних мереж та систем. 

Сучасні інформаційні технології дозволяють неконтрольовано встановлювати 
інформаційні відносини та впливати на інформаційний простір. Більше того, в 
інформаційній сфері існують такі відносини, які не підлягають державному  
регулюванню (інформаційні взаємовідносини на побутовому рівні, особисте 
спілкування, різного роду дискусії, конференції тощо). Відсутність дійових механізмів 
регулювання інформаційних відносин в Україні ще більше ускладнює розв’язання 
проблеми забезпечення інформаційної безпеки України. 

Наявний спад виробництва на підприємствах, що спеціалізуються на випуску 
техніки для збору, формування, накопичення, зберігання та розповсюдження інформації, 
низький рівень вітчизняних інформаційних технологій обумовили побудову 
інформаційної інфраструктури України на базі імпортної техніки й технології, що 
ускладнює вирішення питань збереження державної, комерційної, службової та 
особистої таємниці. Необхідно зазначити, що порушенню інформаційної безпеки сприяє 
безсистемність захисту інформації і слабка координація дій в напрямі захисту 
інформації в загальнодержавному масштабі. 

Досить складне явище являють собою кіберзлочинність та кібертероризм. Маються 
на увазі дії по дезорганізації автоматизованих інформаційних систем, що створюють 
загрозу загибелі людей, завдання особливо великих матеріальних збитків або інших 
суспільно небезпечних наслідків. Європейське законодавство досить жорстке у цьому 
відношенні. Правові акти багато в чому уніфіковані та являють собою базу для 
створення порівняно стійких до зовнішнього впливу систем. Крім того, вони 
передбачають суттєві штрафи та чималі строки ув’язнення за такі злочини. Тому в 
Україні у першу чергу в законодавчому полі має бути створено підґрунтя для боротьби з 
кіберзлочинами. 

Загальнонаціональний рівень важливості проблеми інформаційної безпеки країни, 
її комплексний характер потребують розроблення і реалізації відповідної національної 
довгострокової програми. 

Першочергові заходи щодо забезпечення інформаційної безпеки України мають 
охоплювати: 

 визначення складу, послідовності й порядку розроблення законодавчих і 
нормативно-правових актів з питань інформаційної безпеки, а також механізмів  
введення їх в дію (правове забезпечення);  
 розроблення державної цільової науково-технічної програми забезпечення 
інформаційної безпеки, створення інформаційної бази, спрямованої на реалізацію 
концепції інформаційної безпеки України (науково-технічне забезпечення); 
 розроблення і створення організаційної структури системи інформаційної безпеки 
України; 

 64



 створення вітчизняної системи сертифікації технічних і програмних засобів 
інформатизації на відповідність вимогам інформаційної безпеки (організаційне 
забезпечення); 
 забезпечення реальних потреб системи інформаційної безпеки в кадрах, 
матеріально-технічних і фінансових коштах (ресурсне забезпечення). 

 
Таким чином, серед основних проблем у сфері інформаційної безпеки слід 

назвати спад виробництва на підприємствах, що спеціалізуються на випуску 
техніки для збору, формування, накопичення, зберігання та розповсюдження 
інформації, що обумовлює необхідність використання імпортної техніки; 
безсистемність захисту інформації і слабка координація дій по захисту інформації в 
загальнодержавному масштабі; недостатня захищеність інформації на 
законодавчому рівні. 
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6. Стан та перспективи нормативно-правової бази розвитку 
інформаційного суспільства в Україні 

Нині процес інформаційного розвитку в Україні значною мірою обумовлений 
недосконалістю законодавчої бази, що його регулює, та пов’язаний із вирішенням 
таких проблем, як різноплановість нормативно-законодавчого регулювання 
суспільних відносин в інформаційній сфері; відсутність, неузгодженість, 
суперечливість, неповнота законодавчих і нормативних (підзаконних) актів у сфері 
телекомунікацій, використання Інтернет-технологій, створення та використання 
електронних інформаційних ресурсів і продуктів, впровадження електронного 
документообігу й електронного цифрового підпису, інформаційної безпеки і захисту 
інформації тощо. 

Ефективне функціонування сучасної економіки, побудованої на знаннях,  
можливе лише в умовах існування належної нормативно-правової бази, а це потребує 
прийняття пакету законів України, зокрема про діяльність у сфері інформатизації, 
захист персональних даних, внесення змін до деяких законодавчих актів України 
(щодо боротьби з комп’ютерною злочинністю). 

Чинні Закони України, зокрема “Про інформацію”, “Про захист інформації в 
автоматизованих системах”, “Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних 
системах”, “Про Національну програму інформатизації”, “Про електронні документи 
та електронний документообіг” і “Про електронний цифровий підпис” тощо (див. 
додаток 4), не можуть забезпечити всебічне та повне врегулювання усіх 
правовідносин, що виникають у сфері інформатизації, оскільки їхня дія не 
поширюється на аспекти та умови, які виникають унаслідок постійних технологічних 
змін, що значно впливають і на суспільні відносини. 

Державним департаментом інтелектуальної власності МОН України 
підтримується Інформаційно-довідкова система з питань правомірного розповсюджен-
ня і використання програмного забезпечення, створена з метою доведення до 
широкого загалу знань щодо управління програмним забезпеченням у процесі його 
розповсюдження і використання, підвищення ефективності застосування 
законодавства у сфері авторського права.  

З метою збору та систематизації достовірних даних про суб`єкти 
господарювання, які здійснюють виробництво та (чи) розповсюдження програмного 
забезпечення в Україні, вжиття заходів, спрямованих на захист прав інтелектуальної 
власності, створення цивілізованого конкурентного середовища у цій сфері, 
забезпечення прозорості процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні 
кошти та досягнення оптимального і раціонального їх використання, Міністерство 
освіти і науки України видало наказ № 8 від 08 січня 2003 року "Про утворення 
реєстру виробників та розповсюджувачів програмного забезпечення", який  утворено 
на виконання завдань, передбачених Концепцією легалізації програмного 
забезпечення й боротьби з нелегальним його використанням, затвердженою 
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 травня 2002 року за №247-р. 
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Крім того, наказом Міністерства освіти і науки України затверджено також 
Положення про Реєстр комп’ютерних програм, яке визначає процедуру реєстрації, 
форму Реєстру комп'ютерних програм, порядок його формування та ведення. 

Розвиток нормативно-правового забезпечення сфери інформатизації у межах 
компетенції Мінтрансзв’язку у І півріччі набув значного імпульсу у напрямах:  

 удосконалення нормативно-правові засади формування управлінської 
вертикалі у сфері інформатизації для вирішення першочергових завдань 
шляхом розробки низки актів, а саме: 
- Проект Указу Президента України “Про основні завдання щодо впровадження 

новітніх інформаційних технологій”; 
- Проект Наказу Міністерства транспорту та зв’язку України “Про створення 

Робочої групи представників Мінтрансзв’язку і представників компаній сфери 
інформаційних технологій”; 

- Створення Громадської ради з питань інформаційно-комунікаційних 
технологій, підписання Меморандуму про співробітництво у сфері розроблення, 
експертизи, громадського обговорення і забезпечення прийняття проектів 
законодавчих, нормативно-правових і нормативно-технічних актів та державних 
програм з питань телекомунікацій, інформатизації та інформаційного суспільства між 
Держзв’язку і Громадської радою; 

- Проект постанови Кабінету Міністрів “Про внесення змін до постанови 
Кабінету Міністрів  від 27 серпня 2003 р. №1347 “Про утворення Національного 
підготовчого комітету із забезпечення участі України у Всесвітньому самміті з питань 
інформаційного суспільства”; 

- Наказ Державного департаменту з питань зв’язку та інформатизації “Про 
організацію підготовчої роботи щодо забезпечення участі України у Всесвітньому 
самміті з питань інформаційного суспільства (Туніська фаза)”. 

 урегулювання питань правовідносин у сфері електронного цифрового 
підпису  на виконання Законів України "Про електронні документи та 
електронний документообіг" і "Про електронний цифровий підпис". Станом 
на 30.06.05 на виконання зазначених законів Кабінетом Міністрів прийнято сім 
постанов, зокрема:  
- “Про затвердження порядку засвідчення наявності електронного документа 

(електронних даних) на певний момент часу” від 26.05.04 № 680; 
- "Про внесення зміни до переліку органів ліцензування та переліку документів, 

які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської 
діяльності" від 29.06.04 № 819; 

- "Про затвердження Порядку акредитації центру сертифікації ключів" від 
13.07.04 № 903; 

- "Про затвердження Типового порядку здійснення електронного документообігу  
в органах виконавчої влади" від 28.10.04 № 1453; 
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- "Про затвердження Порядку застосування електронного цифрового підпису 
органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, 
установами та організаціями державної форми власності"  від 28.10.04 № 1452; 

- "Про затвердження Порядку обов’язкової передачі документованої інформації" 
від 28.10.04 № 1454; 

- "Про затвердження Положення про центральний засвідчувальний орган" від 
28.10.04 № 1451. 

На виконання зазначених постанов Наказом Департаменту спеціальних 
телекомунікаційних систем Служби безпеки України від 13.01.2005 № 3 затверджено 
Правила посиленої сертифікації, якими визначено вимоги до обслуговування та 
використання посилених сертифікатів ключів, а Наказом Держзв’язку від 07.06.2005 р. 
№ 70 затверджено “Технічні умови на систему електронного документообігу органу 
виконавчої влади”. 

Крім цього, центральні органи виконавчої влади розробляють інші документи, 
затвердження яких очікується найближчим часом: 

- порядок зберігання електронних документів  в архівних установах 
(Держкомархів); 

- тарифи на послуги, пов’язані з електронним цифровим підписом, що надаються  
органам державної влади акредитованими центрами сертифікації ключів 
(Мінтрансзв’язку). 

 створення нормативно-правових засад, що регулюють виконання 
завдань Національної програми інформатизації. У І півріччі проводились 
організаційні та інші роботи щодо розроблення проекту розпорядження Кабінету 
Міністрів України “Про затвердження переліку завдань (проектів) Національної 
програми інформатизації на 2005 рік, їх державних замовників та обсягів 
фінансування”, що прийнято 09.08.2005 №329-р, в тому числі:  
- підготовлено та проведено засідання НТР НПІ щодо підсумків виконання НПІ 

2004 року та розгляду проекту Переліку;  
- для вирішення питання щодо включення проектів, що надійшли від органів 

державної влади до НПІ, було організовано проведення експертизи цих проектів; 
- проект розпорядження узгоджено з Мінфіном, Мінекономікою та Мінюстом  та 

внесено в установленому порядку до Кабінету Міністрів України. 

Також розроблено та внесено до Кабінету Міністрів України проект постанови 
Верховної Ради України “Про затвердження завдань Національної програми 
інформатизації на 2006–2008 роки”.  

Національні і державні пріоритети у сфері інформатизації сформульовано у 
проекті Указу Президента “Про основні завдання щодо впровадження новітніх 
інформаційних технологій”, який розроблено на виконання доручення Кабінету 
Міністрів від 23.02.05 №6056 “Про першочергові завдання щодо впровадження 
новітніх інформаційних технологій”. З метою подальшої демократизації українського 
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суспільства, створення належних засад для реалізації громадянами конституційних 
прав на участь в управлінні державними справами та на вільний доступ до інформації 
про діяльність органів державної влади, створення умов для побудови в Україні 
інформаційного суспільства визначено основні завдання щодо впровадження новітніх 
інформаційних технологій: 

- подальший розвиток і удосконалення нормативно-правової бази у сфері 
інформаційних технологій та її адаптацію до законодавства Європейського Союзу; 

- створення умов для побудови високотехнологічних підприємств, розроблення 
та впровадження програм підтримки експортно-орієнтованого виробництва у сфері 
інформаційних технологій; 

- спрощення подання звітності, реєстрації суб’єктів підприємницької 
діяльності, митного оформлення товарів тощо за рахунок впровадження системи 
приймання–видачі документів через мережу Інтернет з використанням електронного 
цифрового підпису; 

- вжиття заходів щодо створення загальнонаціональних інформаційних систем 
у сферах охорони здоров’я, освіти, науки, культури, екології та інших; 

- суттєве підвищення рівня доступу населення до мережі Інтернет, 
інформаційних ресурсів та послуг державних органів; 

- розроблення та затвердження нормативно-правових актів з питань запобігання 
кіберзлочинам, здійснення першочергових заходів  зі створення відповідної загально-
державної системи; 

- впровадження в органах виконавчої влади систем електронного документообі-
гу із застосуванням електронного цифрового підпису; 

- створення інтегрованої інформаційно-аналітичної системи органів державної 
влади та органів місцевого самоврядування; 

- створення інтегрованої інформаційно-аналітичної системи правоохоронних 
органів; 

- створення системи електронних державних закупівель; 
- розвиток системи національних інформаційних ресурсів; 
- комп’ютеризація та підключення до мережі Інтернет загальноосвітніх навчальних 

закладів державної форми власності для впровадження новітніх форм і методів 
навчання, розроблення відповідних прикладних програмних засобів, систем 
комп’ютерного тестування та пошуку обдарованих дітей; 

- сприяння впровадженню електронних банківських карт у повсякденному 
житті населення, стимулювання використання безготівкових розрахунків за отримані 
товари, роботи та послуги, у тому числі через Інтернет; 

- переведення фондів архівів, бібліотек, музеїв та інших закладів культури в 
електронну форму, створення загальнодоступних загальнодержавних систем 
інформаційно-бібліотечного ресурсу, музейних фондів, інформаційно-пошукової 
системи про українську історію, культуру, народну творчість, сучасне мистецтво; 
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- здійснення заходів щодо створення депозитарію баз даних інформаційно-
аналітичних систем органів державної влади та системи їх резервного копіювання; 

- здійснення заходів щодо забезпечення доступу населення до мережі Інтернет 
в кожному населеному пункті, та інші. 

Таким чином, розвиток сфери інформаційних технологій, зокрема впровадження 
та використання їх в економічній, суспільно-політичній, соціальній та культурній 
сферах життєдіяльності суспільства і держави стає одним з пріоритетних напрямів 
державної політики. Першочерговим завданням розвитку інформаційного суспільства 
в Україні є розвиток електронного уряду, тобто організація державного керування, 
інформування про роботу уряду і надання громадянам та юридичним  особам послуг 
державних органів на основі всебічного використання новітніх інформаційних 
технологій. 

З метою вдосконалення законодавчої бази нині здійснюється робота у таких 
напрямках: 

 Держкомтелерадіо України здійснює підготовку пропозицій для внесення змін 
до Закону України «Про інформацію», яким визначено загальні правові основи 
одержання, використання, поширення та зберігання інформації як такої, незалежно від 
носія, на якому зафіксована ця інформація, або форми її представлення.  

 Проект Закону України про Концепцію національної інформаційної політики 
прийнято за основу, нині здійснюється підготовка проекту до другого читання;  

 Законами України “Про Національну програму інформатизації” (НПІ), “Про 
Концепцію Національної програми інформатизації” та нормативним актом про 
завдання НПІ на три поточних роки, що приймається щорічно, визначається коло 
питань щодо конкретних напрямів процесу інформатизації, державні органи, які 
уповноважені здійснювати керівні та регуляторні функції у цьому процесі та основні 
системоутворюючі положення щодо інформатизації. Проте у цих нормативних актах 
немає положень щодо визначення та врегулювання правових питань стосовно 
суб’єктів діяльності у цій сфері, інформаційних ресурсів як об`єктів діяльності, прав 
власності на такі об`єкти, визначення та особливості правовідносин, пов`язаних з 
використанням мережних об`єктів тощо. Зараз розробляються зміни до цих законів 
щодо уточнення термінів та понять, переліку програм, які мають увійти до НПІ, 
переліку суб’єктів НПІ, переліку основних завдань НПІ, функцій державної влади як 
суб’єктів НПІ та уточнення положення щодо затвердження обсягів бюджетного 
фінансування завдань НПІ Верховною Радою України і таке інше; 

 Для формування нормативно-правового середовища у сфері інформатизації 
розроблено проект Закону України «Про діяльність у сфері інформатизації», який 
прийнято  в першому читанні та здійснюється його підготовка до другого читання;  

 З метою створення правових засад для розвитку інформаційного суспільства 
України, зокрема впровадження електронного уряду, електронного документообігу, 
розвитку електронної торгівлі й телебанкінгу прийнято Закони України «Про 
електронні документи та електронний документообіг», «Про електронний цифровий 
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підпис». Розробляється нормативно-правова база з впровадження цих законів і 
створення інфраструктури забезпечення функціонування електронного цифрового 
підпису в Україні. 

На виконання доручення Кабінету Міністрів від 13.05.2005 р.  
№6056/59/1-05 Управління розвитку інформатизації організувало і провело в 
Міністерстві транспорту та зв'язку України 03.06.05 р. круглий стіл на тему «Про 
основні завдання щодо впровадження новітніх інформаційних технологій» за участю 
Міністра транспорту та зв’язку України і керівників  найкрупніших компаній у сфері 
розроблення, розповсюдження, впровадження інформаційного, программного 
забезпечення та комп’ютерних систем.  

Для поліпшення взаємодії Міністерства транспорту та зв’язку України з 
компаніями сфери інформаційних технологій, розроблення рекомендацій щодо 
вирішення першочергових завдань розвитку інформаційного суспільства, спільного 
розроблення проектів нормативних документів та з урахуванням пропозицій Круглого 
столу від 03.06.2005 року прийнято рішення щодо створення спільної Робочої групи з 
питань: 

- розроблення проектів Концепцій розвитку сфери інформаційних технологій та 
інформаційного суспільства України, проект Загальнодержавної програми 
“Електронна Україна”; 

- розроблення та узагальнення рекомендацій із законодавчого забезпечення, 
направленого на поліпшення інвестиційного клімату у сфері інформаційних 
технологій, створення сприятливих умов розвитку бізнесу; 

- сприяння реалізації програми інформаційно-комп’ютерного забезпечення шкіл 
та їх доступу до Інтернету; 

- сприяння прискоренню розроблення та впровадженню заходів щодо легалізації 
програмного забезпечення й пільгових програм реалізації їх у органах державної 
влади; 

- підготовки пропозицій щодо конкретних проектів у сфері інформатизації для 
розгляду на засіданнях Інвестиційної Ради Міністерства транспорту та зв’язку 
України; 

- розроблення та реалізації програми представлення досягнень України у сфері 
інформаційних технологій на міжнародних виставках; 

- розроблення переліку пропозицій для розгляду на засіданнях Кабінету 
Міністрів України. 

Упорядкування і координація робіт з інформатизації центрального апарату 
Мінтрансзв’язку, Державних департаментів, установ та організацій,  
що входять до сфери управління Мінтрансзв’язку 

З метою упорядкування і координації робіт з інформатизації Міністерства, 
контролю фінансового та організаційного забезпечення, аналізу щодо вдосконалення 
процесів впровадження й використання сучасного програмного забезпечення Наказом  
Міністерства транспорту та зв’язку від 02.06.2005 №275 визначено процедуру збору, 
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узагальнення і розроблення проекту плану заходів з упорядкування та координації 
робіт з інформатизації галузі.  

Для цього розроблені й направлені структурним підрозділам, Державним 
департаментам, установам та організаціям, що входять до сфери управління 
Мінтрансзв’язку України, форми моніторингу  поточного стану інформатизації за 
напрямами: 

- організація супроводу робіт з інформатизації та управління інформаційними 
системами, кадрове забезпечення відповідних структурних підрозділів; 

- джерела, обсяги і порядок фінансування закупівель робіт та послуг з 
інформатизації у 2004 році й плани на 2005 рік; 

- організації-виконавці програм і проектів з інформатизації та організації, що 
експлуатують інформаційні системи або надають послуги доступу до 
глобальних мереж передачі даних; 

- інформаційно-телекомунікаційні технології та системи, що розробляються, 
впроваджуються або використовуються; 

- організація захисту інформації. 
Також з метою забезпечення єдиної технічної політики та контролю за 

формуванням і виконанням НПІ з боку Генерального державного замовника та на 
виконання статті 43 Закону України “Про Державний бюджет України на 2005 рік” у І 
півріччі 2005 року Держзв’язку виклав порядок погодження проектів інформатизації 
органів державної влади на 2005 рік, який доведено до виконання 23 головним 
розпорядникам коштів дорученням Кабінету Міністрів України від 10.02.05 
№ 56324/116/1-04. 

Протягом І півріччя 2005 року Держзв’язку отримав та провів експертизу 17 
контрактів на виконання проектів інформатизації від 6 органів державної влади з 
загальним обсягом 21,8 млн. грн. 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 25.07.02 № 1048 “Про 
затвердження Порядку проведення експертизи Національної програми інформатизації 
та окремих її завдань (проектів)” було організовано експертизу проектів Національної 
програми інформатизації на 2006 рік та робіт, виконання й фінансування яких 
передбачено в межах бюджетних програм, зазначених у ст. 43 Закону України “Про 
Державний бюджет України на 2005 рік”. 

 
Аналіз функціонування інформаційної сфери свідчить про суттєві недоліки у 

вітчизняній нормативно-правовій базі.  Чинні Закони України не можуть 
забезпечити всебічне та повне врегулювання усіх правовідносин, що виникають у 
сфері інформатизації. Тому, зараз активно здійснюється робота щодо 
вдосконалення законодавчої бази. Потребують подальшого урегулювання 
правовідносини у сфері електронного цифрового підпису, інформатизації органів 
влади та інших сферах розвитку інформаційного суспільства. 
 



7. Україна на шляху від першої у континентальній Європі ЕОМ до глобального 
інформаційного суспільства 

 
Україна була і має бути серед країн-лідерів, які закладають підвалини 

інформаційного суспільства, переорієнтовують традиційну індустріальну економіку в 
економіку знань, створюють національні багатства та благополуччя своїх громадян на 
основі раціонального використання природних ресурсів і новітніх технологій. Стратегія 
руху України до нового – інформаційного суспільства, з погляду на світові тенденції, 
повинна формуватись на нижчезазначених ознаках1, які дозволять країні досягти 
конкурентоспроможності у глобальному середовищі.  

• Першою ознакою мають стати знання як важлива складова української продукції. 
Тобто матеріальні цінності в Україні створюватимуться на основі розумової праці та 
технологій, що базуються на знаннях, штучному інтелекті, комп’ютерній обробці даних, 
які еволюціонують в систему знань.  

• Взаємодія між людьми, об’єктами та суб’єктами управління, реалізація державних 
програм, функціонування соціально-економічних, виробничо-технічних та суспільно-
політичних систем трансформуватимуться від аналогових форм (пошта, наради, звіти, 
моделі, фотознімки, проекти, креслення)  в електронно-цифрові з використанням 
відповідної електронно-цифрової техніки (офісна техніка, інформаційно-аналітичні та 
довідкові системи, мережеве програмне забезпечення). 

• Суспільство сприйматиме віртуальний світ фізичних предметів, в якому 
зміняться типовий обмін та відношення між ними, в економіці – між об’єктами, 
зміниться сама природа господарської діяльності, у якій будуть створюватись віртуальні 
бригади, склади, робочі місця, а для встановлення відношень та сприйняття „віртуальної 
реальності” людиною, відбуватиметься візуалізація даних, мультиплікація в режимі 
реального часу тощо. 

• Молекулярна структура суспільства, в якій замість адміністративно-командної 
ієрархії буде забезпечуватись перехід до молекулярно-структурованого середовища, 
окремих невеликих структур з індивідуалізованим управлінням, що отримають свободу 
дій та можливість створення матеріальних цінностей. Об’єктно-орієнтовані системи та 
технології створюватимуть компоненти типу конструктора “Лего”, які передбачають 
багаторазове використання та швидке  зчленування.    

• Нове суспільство буде ґрунтуватися на обчислювальних мережах з глибокими та 
різносторонніми зв’язками як у самих організаціях так між ними. Інтеграція, створення 
матеріальних цінностей, торгівля, громадське життя засновуватимуться на 
інфраструктурі  загального користування. У такій мережевій взаємодії з’являться 
модульні незалежні компоненти підприємств, що створять єдину мережу послуг.  

• Господарська діяльність буде еволюціонувати до відсторонення агентів, 
маклерів, оптовиків, частини роздрібних продавців та всіх, хто стоїть між виробником та 
користувачем з відповідним переходом від багаторівневих обчислювань та відносин до 
одноступеневих мережевих моделей та безпосередніх зв’язків.   

                                                 
1 За матеріалами книги: Дон Тапскотт „Электронно-цифровое общество”. Пер. рос. «INT-press», 1999.  



• Характерною ознакою стане конвергенція ключових галузей економіки – 
комунікацій, обчислювальної техніки, інформаційного наповнення та організаційних 
структур, що відповідають за них. 

• Інноваційною  природою суспільства стане нововведення – головна рушійна сила 
економічної діяльності, за допомогою якої досягається успіх. Основним джерелом 
цінностей стане людське уявлення та винаходи, а не традиційні фактори успіху – доступ 
до сировини, продуктивність, масштаби, вартість робочої сили.  

• Через трансформацію економічних відносин будуть згладжуватись грані між 
виробником та користувачем. Співпраця людей у глобальній мережі та використання їх 
знань у  виробничому процесі стане частиною міжнародного депозитарію знань.  

• Характерною рисою нового суспільства стане динамізм, його діяльність у 
реальному часі. Торгівля буде електронною, угоди та зв’язок здійснюватимуться зі 
швидкістю світла, а не зі швидкістю доставки пошти. Життєвий цикл продукції буде 
скорочуватись. Режим реального часу забезпечуватиме оперативність інформації, 
реальну картину будь якого процесу, можливість управління ним по хвилинам.  

• В глобальних масштабах знання не знають границь. Як тільки знання стануть 
ключовим ресурсом, економіка перетвориться в загальносвітову, хоча окремі організації 
і продовжать працювати на місцях, в регіонах або в масштабах держави. У зв’язку з 
появою нових економічних та політичних регіонів і структур, країни, що організовані за 
національною ознакою втратять значущість, взаємозалежність країн зросте. Мережа 
забезпечить доступ до інформації загального користування з будь якого місця. 

• Слід очікувати, що у новому суспільстві соціальні протиріччя 
трансформуються теж у нові типи, – між новими високооплачуваними працівниками та 
звільненими робітниками, знання яких стали не потрібними. Може зрости розрив між 
заможними і незаможними, фахівцями та неуками, тими, хто має доступ до 
інформаційної магістралі і тими, хто не має його. Загостряться протиріччя між 
архітектурами обчислювальних комплексів, конкуруючими стандартами, старі системи 
вступлять у конфлікт з новими технічними принципами.  

У розвитку інформаційного суспільства треба погодитись ще й з думкою Карла 
Дойча2, що держава подібна до нервової системи. Як і мозок, суспільство є 
кібернетичною системою, що функціонує лише за наявності вільних потоків інформації. 
Саме так живе наш організм. Поклавши руку на гарячу плиту, ми її вмить відсмикуємо, 
тому що зворотний зв'язок передав мозку інформацію про те, що пальці обпікаються. Ми 
б цього не знали, якби заборонили сигналам нашого тіла надходити в мозок. Для будь-
якої системи постійне придушення зворотного сигналу, ігнорування інформації про 
результати власної поведінки є самогубством. 

 

                                                 
2 Deutsch K. Toward a Cybernetic Model of Society. 
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Стислий перелік основних результатів етапу становлення та розвитку цифрової 
електронної обчислювальної техніки в Україні1

1925 р. Висловлено ідею механізації формалізуємих логічних дій. О.М. Щукарєвим 
побудована "Машина механічного мислення". Харківський технологічний інститут. 

1941 р. 
Академіком В.Є. Лашкарьовим експериментально відкритий p-n перехід, 
використаний пізніше американськими вченими при створенні транзистора. 
АН УРСР.  

жовтень-
грудень 
1948 р. 

С.О. Лебедєвим обґрунтовано принципи побудови і структура універсальної 
цифрової ЕОМ з програмою, яка зберігається в пам’яті (незалежно від 
американських і англійських учених). АН УРСР. 

грудень 
1951 р. 

Державна комісія прийняла в експлуатацію першу в СРСР та континентальній 
Європі цифрову електронну обчислювальну машину (Малу електронну рахункову 
машину "МЭСМ"). С.О. Лебедєв. АН УРСР. 

1953 р. 

Обґрунтовано принципи побудови, архітектура і структура матрично-векторного 
процесора - першої в Україні спеціалізованої електронної лічильної машини 
("СЭСМ") для розв'язання систем лінійних алгебраїчних рівнянь. С.О. Лебедєв, З.Л. 
Рабинович Машина була введена в експлуатацію у 1955 р. АН УРСР.  

1954-
1957 рр. 

Розроблено принципи побудови, структура й архітектура і створена перша в Україні 
асинхронна ЕОМ "Киев" з використанням "адресної мови". Б.В Гнеденко, В.М. 
Глушков, В.С. Королюк, К.Л. Ющенко, Л.Н. Дашевський, К.О. Шкабара, С.Б. 
Погребинський. АН УРСР.  

1961 р. 

Розроблено теорію цифрових автоматів, яка стала теоретичною основою при 
проектуванні ЕОМ. В.М. Глушков. АН УРСР. За монографію "Синтез цифрових 
автоматів" і ряд інших робіт у цій галузі В.М. Глушков нагороджений Ленінською 
премією (1964).  

1966 р. Запропоновано ідею схемної реалізації мов високого рівня. Реалізовано проект ЕОМ
"Україна". В.М. Глушков, З.Л. Рабинович, А.О. Стогній та інші. АН України.  

1958-
1968 рр. 

Розроблено принципи побудови, структура та архітектура першої в СРСР 
напівпровідникової керуючої машини широкого призначення "Днепр". Здійснено 
запуск у серійне виробництво. Випускалася понад 10 років. В.М. Глушков, Б.М. 
Малиновський, А.Г. Кухарчук та інші. АН України, НВО "Електронмаш". Державна 
премія України, 1977 р., за створення на основі "Днепра" системи іспитів ракетних 
двигунів (Б.М. Малиновський та співробітники Південного машинобудівного 
заводу). 

1964-
1967 рр. 

Розроблено принципи побудови, структура та архітектура і створено перший в 
Україні інформаційно-керуючий комплекс "Днепр-2" для автоматизованих систем 
керування. В.М. Глушков, А.О. Стогній, А.Г. Кухарчук та інші. АН України, НВО 
"Електронмаш".  

1965р. Розроблено принципи побудови і створено перший в СРСР цифровий регулятор 
"Автооператор". Е.Т. Бєліков. Сєверодонецьке НВО "Імпульс".   

1959-
1975 рр. 

Розроблено принципи побудови, структура та архітектура перших в СРСР машин 
для інженерних розрахунків „Промінь” та сімейства "МИР" - провісників майбутніх 
персональних ЕОМ. Здійснено серійне виробництво. Державною премією СРСР за 
1968 р. нагороджені: В.М. Глушков, С.Б. Погребинский, А.О. Летичевський, Ю.В. 
Благовіщенський та інші. АН України, НВО "Електронмаш".  

1961 р. В.М. Глушков висловив ідею мозкоподібних структур ЕОМ. АН України.  

1963 р. Отримано авторське свідоцтво на ступінчасте мікропрограмне керування 
реалізовано в машинах сімейства "МИР". В.М. Глушков. АН України.  

70-ті Розроблено комплекс систем проектування ЕОМ, який використовувався в багатьох 
                                                 
1 Підготовлено Б. М. Малиновським, радником дирекції інституту кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України, 
член-кореспондентом НАН України.  
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роки ХХ 
ст. 

організаціях СРСР. Державна премія СРСР 1977 року. В.М. Глушков, Ю.В. 
Капітонова та інші. АН України, Міністерство радіопромисловості СРСР.  

1972 р. 
Створено і випущено малою серією першу в Україні міні ЕОМ М 180 ("Сокіл"). 
Премія імені М. Островського. Б.М. Малиновський, В.С. Каленчук, Н.І. Алішев, 
Ю.С. Яковлев та інші. АН України.  

1975 р. Розроблено ідеологію побудови першого вітчизняного сімейства мікро ЕОМ 
"Электроника С5-01" О.В. Палагін. АН України.  

1975-
1980 рр. 

Створено та випущено перший в Україні комплекс мікропроцесорних засобів 
"Нейрон" та засобів налагодження до нього. Премія Ради Міністрів СРСР 1980 року.
Б.М. Малиновський, О.В. Палагін, А.І. Слободянюк та інші. АН України, 
Міністерство промисловості та засобів зв'язку СРСР.  

1965-
1970 рр. 

Розроблено унікальні спеціалізовані ЕОМ "Киев 67" та "Киев 70" для автоматизації 
проектування і виготовлення ВІС з допомогою еліонної технології. В.П. Деркач та 
інші. АН України, організації МЕП СРСР.  

1972 р. Створено і випущено малою серією контрольно-вимірювальний комплекс "Барс". 
Золота медаль виставки в Дрездені. В.І. Скуріхін, А.О. Морозов. АН України.  

1974 р. 
Розроблено структуру та архітектуру першого в Україні і Радянському Союзі 
мікрокалькулятора на 4-х великих інтегральних схемах, організовано серійний 
випуск. С.О. Моральов, Ф.Д. Мараховський, Київське НВО "Кристал".  

1973 р. 
Розроблено та освоєно виробництво потужного керуючого обчислювального 
комплексу "М4030". Державна премія УРСР 1976 року. А.Ф. Незабитовський, С.С. 
Забара. Київське НВО "Електронмаш".  

1974 р. 
Вперше в Україні, СРСР та Європі на НВО "Кристал" розпочато масове 
виробництво великих інтегральних схем. С.О. Моральов, К.М. Кролевець, В.П. 
Бєлявський.  

1974 р. Запропоновано принципи побудови рекурсивної (не неймановської) ЕОМ В.М. 
Глушков, В.А. Мясников, І.Б. Ігнатьев. АН України, АН СРСР.  

1972 р. Підготовлено та опубліковано першу в світі "Енциклопедію кібернетики". Академік 
В.М. Глушков, А.І. Кухтенко, Б.М. Малиновський та інші. АН України.  

1976 р. 
Розроблено спільно з фахівцями НДР та налагоджено випуск промисловістю НДР 
спеціалізованої ЕОМ "Нева" для цифрових систем зв'язку. А.Г. Кухарчук. АН 
України. "Роботрон", НДР.  

70-ті 
роки  
ХХ ст. 

Розроблено і випущено промисловістю міні ЕОМ, спеціалізовані та клавішні ЕОМ: 
сімейство ЕОМ "Искра", ЕОМ "Мрія", "Чайка", "Москва", "Скорпион", "Ромб", 
"Орион". Премія імені М.Островського. Г.І. Корнієнко, Б.Г. Мудла, С.С. Забара. АН 
України. Завод "Счетмаш", Курськ.  

80-ті 
роки  
ХХ ст. 

Розроблено і випущено промисловістю унікальні бортові спеціалізовані ЕОМ для 
систем керування космічними апаратами без попереднього розрахунку траєкторії. 
Державна премія СРСР 1984 року. Г.С. Голодняк, В.Н. Петрунек. АН України. 
Підприємства Міністерства оборони.  

1983-
1987 рр. 

Розроблено та випущено промисловістю сімейство спеціалізованих ЕОМ для 
передшвартових та передполітних випробувань екранопланів, морських суден, 
кораблів на підводних крилах, для комплексних граничних морехідних випробувань 
кораблів Військово-Морського флоту, для контролю та діагностики літальних 
апаратів. Державна премія України 1987 року. Б.Г. Мудла, В.І. Діанов, М.І. Діанов, 
В.Ф. Бердников, А.І. Канівець, О.М. Шалейко. АН України. Підприємства 
Міністерства оборони.  

1978-
1987 рр. 

Спроектовано, створено та випущено малими серіями суперпродуктивні 
макроконвеєрні комплекси "ЕС-2701" і "ЕС-1766", які не мали аналогів в СРСР та за 
кордоном. Максимальна кількість процесорів 256. Максимальна продуктивність 500 
млн.опер./сек. В.М. Глушков, В.С. Михалевич, С.Б. Погребинський, А.О. 
Летичевський, Ю.В. Капітонова, І.М. Молчанов та інші. АН України. 
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"МИНРАДИОПРОМ" СРСР.  

1965-
1980 рр. 

Розроблено і випущено великими серіями цифрові засоби промислової 
системотехніки, (керуючі машини та засоби зв'язку з об'єктом керування), які 
забезпечили створення широкого спектру керуючих систем у промисловості та 
енергетиці для всього колишнього СРСР. Створено і випущено надпотужні 
багатопроцесорні комплекси для систем геофізичної розвідки корисних копалин і 
ряду унікальних систем військового призначення. А.О. Новохатній, В.В. Рєзанов та 
інші. Сєверодонецьке НВО "Імпульс".  

1967-
1989 рр. 

Розроблено та організовано випуск 12 типів бортових ЕОМ (у тому числі радіаційно 
стійких) для ракетно-космічних комплексів стратегічного призначення. Ленінська 
премія, Державна премія СРСР, Державна премія УРСР. А.І. Кривоносов, Б.О. 
Василенко та інші. Харківське НВО "Хартрон", Київський радіозавод.  

1969-
1989 рр. 

Розроблено та розпочато серійний випуск спеціалізованих супернадійних ЕОМ 
"Карат" (сімнадцять модифікацій) для систем озброєння і керування на надводних 
та підводних, у тому числі атомних, суднах Військово-Морського флоту, а також 
для розв'язання задач навігації на суднах торгового флоту та атомних криголамів. 
В.Н. Плотніков, В.І. Долгов, Г.Є. Гай та інших. Київський НДІ радіоелектроніки, 
завод "Буревісник".  

1969 р. Освоєно випуск ЕОМ "Каштан" для автоматизованого розкрою тканин згідно 
заданого асортименту. Ю.А. Павленко. Електронмаш.  

1981 р. 
Освоєно серійний випуск обчислювальних комплексів системи малих ЕОМ. 
Державна премія СРСР. А.Ф. Незабитовський, В.А. Афанасьєв, С.С. Забара. 
Електронмаш.  

1984-
1988 рр. 

Розроблено принципи побудови і створено унікальний супершвидкодіючий 
обчислювальний комплекс "Звезда" для виявлення підводних човнів. О.М. 
Алещенко, В.Ю. Лапій, В.В. Крамський. Київський НДІ "Гідроприлад".  

1997 р. 

Міжнародне комп'ютерне товариство (ІEEE Computer Socіety) присудило С.О. 
Лебедєву медаль "Піонер комп'ютерної техніки" з написом: "С.О. Лебедєв 1902-
1974. Розробник та конструктор першого комп'ютера в Радянському Союзі. 
Основоположник радянського компьютеробудування".  

1997 р. 

Міжнародне комп'ютерне товариство (ІEEE Computer Socіety) присудило В.М. 
Глушкову медаль "Піонер комп'ютерної техніки" за заснування першого в СРСР 
Інституту кібернетики, створення теорії цифрових автоматів і роботи в галузі 
макроконвеєрних архітектур обчислювальних систем. 
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*"Електронна готовність" країни є показником розвитку в ній середовища для 
електронного бізнесу і визначається на основі майже сотні кількісних і якісних 
критеріїв, розподілених за категоріями: інфраструктура зв'язку; бізнес-середовище; 
схвалення моделі електронного бізнесу підприємствами і споживачами; соціальне і 
культурне середовище; законодавство і політика; підтримка електронних сервісів.   

               Бали 
2004 р.                2005 р.
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Суспільні і професійні об'єднання в сфері ІКТ 
Асоціація IT-дистриб'юторів України. Створена у жовтні 2004 року. Об'єднує 8 

провідних дистриб'юторів обладнання у сфері інформаційних технологій, які разом 
покривають 2/3 українського ринку цього обладнання.  

Асоціація «Інформаційні Технології України». Створена у квітні 2004 року 
провідними українськими розробниками програмного забезпечення, що мають 
успішний досвід роботи на ринках Європи та Північної Америки. Членами асоціації є 20 
провідних компаній, 3 науково-дослідних інститути та 7 вищих навчальних закладів. 
Асоціація є членом Всесвітнього альянсу інформаційних технологій та послуг (WITSA), 
який об'єднує національні асоціації 65 країн світу та покриває біля 90% світового ринку 
інформаційних технологій. Метою створення Асоціації є консолідація зусиль по 
просуванню на зовнішніх ринках конкурентноздатної продукції українських компаній, 
злиття наукового і виробничого потенціалу України для створення програмного 
забезпечення, що відповідає міжнародним стандартам, а також умов для подальшого 
розвитку галузі. 

Асоціація користувачів мережі наукових і дослідницьких даних «УНРЕН». 
Створена в 2003 році з метою реалізації проекту взаємодії з мережею GEANT. «УНРЕН» 
- це українська мережа наукових та дослідницьких даних, що надає можливість 
створити інформаційну інфраструктуру в галузі досліджень і освіти. На сьогодні 
"УНРЕН" є фактично національною мережею для науки і освіти України, вона об'єднує 
більш 50 університетів і наукових установ в усіх регіонах України. 

Асоціація користувачів телекомунікаційної мережі закладів освіти і науки 
України (УРАН). Створена в червні 1997 року за рішенням Міністерства Освіти 
України та НАН України при підтримці університетів, інститутів Міністерства Освіти та 
НАН, за концепцією, що ухвалена міжнародною нарадою "Комп'ютерна мережа закладів 
вищої освіти і науки України" за участю представників Наукового відділу НАТО. До 
складу асоціації входять 56 вищих навчальних закладів України. 

 Асоціація операторів CDMA України. Створена в лютому 2001 року. До складу 
асоціації відомі українські та іноземні компанії, міжнародна група компаній, 
зацікавлених в розвитку технологій та ринку CDMA в Україні.  

Асоціація операторів зв'язку «ТЕЛАС». Заснована у березні 1997 року. До складу 
Асоціації входить 31 організація. Члени Асоціації сумарно надають близько 90% 
загального обсягу послуг зв'язку в Україні. 

Асоціація учасників ринку Інтернет України „АУРІУ". Створена у грудні 2000 
року. Об'єднує більше 50 середніх та малих підприємств у сфері надання послуг доступу 
до Інтернет, технічного консалтингу та розвитку інформаційних ресурсів в мережі 
Інтернет тощо. Членами асоціації є компанії більше ніж з 20 регіонів України. Асоціація 
створена з метою сприяння розвитку мережі Інтернет в Україні. 
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Асоціація «Україна - розвиток через Інтернет». Створена у 2001 році за 
ініціативою Світового Банку найбільшими компаніями та громадськими організаціями, 
що працюють в інформаційно-технологічному секторі. Найважливіший напрям 
діяльності – сприяння розвитку в Україні програм „електронного урядування".  

Асоціація учасників ринку бездротових мереж передачі даних "Wireless 
Ukraine". Заснована в квітні 2003 року. Об'єднує 27 операторів мереж бездротової 
передачі даних, виробників обладнання та системних інтеграторів.  

Всеукраїнська асоціація комп'ютерних клубів. Існує з 2001 року, нараховує 524 
члени та має регіональні представництва у всіх областях. На основі спільної угоди 
Міністерство освіти і науки України, Всеукраїнська асоціація комп'ютерних клубів, 
ВАТ „Укртелеком" та Програма розвитку ООН в Україні виконують масштабний проект 
„Шкільні Інтернет-клуби". 

Всеукраїнська асоціація операторів кабельного телебачення і 
телеінформаційних мереж. Створена у грудні 1997 року. Об'єднує 231 учасників - 
провідних операторів кабельного телебачення і телеінформаційних мереж з різних 
регіонів України.  

Всеукраїнська громадська організація «Українська Інтернет Спільнота». 
Створена в березні 2002 року. Має осередки у 21 регіоні України, об'єднує керівників та 
фахівців Інтернет-компаній, журналістів Інтернет-ЗМІ, користувачів Інтернет. Головна 
статутна мета: сприяння розвитку Інтернет в Україні. 

Всеукраїнське об'єднання обласних організацій роботодавців у сфері 
телекомунікацій та інформаційних технологій. Створено навесні 2003 року. До 
складу Об'єднання входить 27 обласних організацій роботодавців у сфері ІКТ.  

Інтернет Асоціація України. Створена у листопаді 2000 року. Об'єднує 72 
провідні компанії, що працюють у сфері надання послуг доступу до Інтернету та 
виробництва відповідного обладнання, а також створення інформаційних ресурсів в 
Інтернеті. При Асоціації працюють Українська мережа обміну трафіком (UA-IX) та 
постійно діючий Третейський суд.  

Об'єднання підприємств «Український мережевий інформаційний центр» 
(UANIC). Об'єднання підприємств «Український мережевий інформаційний центр» 
(УМІЦ) створене в листопаді 2003 року з метою адміністрування адресного простору 
українського сегменту мережі Інтернет у відповідності до Розпорядження КМУ №447-р 
від 22.07.2003 року. УМІЦ є реалізацією моделі різносекторного партнерства. До 
складу засновників УМІЦ входять державні та недержавні підприємства та організації. 
Вищим органом управління УМІЦ є Координаційна Рада, до складу якої на принципах 
паритету входять представники центральних органів виконавчої влади та представники 
недержавних об’єднань.   

Всеукраїнська асоціація операторів кабельного телебачення і 
телеінформаційних мереж. Створена у грудні 1997 року. Об'єднує 231 учасників - 
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провідних операторів кабельного телебачення і телеінформаційних мереж з різних 
регіонів України.  

Спілка кабельного телебачення України. Заснована у 1998 році. До складу Спілки 
входять 57 операторів кабельного телебачення України. Члени Спілки надають послуги 
1,4 мільйонам абонентів, що складає близько 70% від усієї кількості абонентів в Україні.  

Український Інтернет Консорціум «НМОТ» (Національна мережа обміну 
Інтернет-трафіком). Створений в листопаді 2003 року з метою реалізації Концепції зі 
створення та розвитку Національної мережі обміну Інтернет-трафіком. До складу 
учасників консорціуму входять 11 державних та недержавних підприємств – 
операторів/провайдерів телекомунікацій. 

Українська Національна Інтернет Асоціація (УНІА). Створена в березні 2002 
року з метою координації діяльності своїх учасників, діяльність яких пов’язана із 
функціонуванням українського сегменту мережі Інтернет, в тому числі, підтримку 
розвитку своїх членів та сприяння реформуванню галузі зв’язку в Україні. До складу 
асоціації входять 6 найбільших операторів/провайдерів телекомунікацій, серед яких 
ВАТ «Укртелеком», UMC, Лакі Нет, Інфоком, Глобал Юкрейн. 

Консультативна рада з питань інформатизації при Верховній Раді України. 
Дорадчо-консультативний орган, створений при Верховній Раді України у 1998 році. До 
складу Консультативної ради входять 28 членів, серед яких є народні депутати України, 
вчені, представники підприємств, установ, організацій та органів виконавчої влади, які 
працюють у галузі інформаційних технологій та суміжних галузях. 

Українська спілка промисловців та підприємців (УСПП). В галузі ІКТ діяльність 
УСПП здійснюється через відповідні Комісії - Комісія УСПП з питань науки і 
технологій: До складу Комісії входять 24 керівники науково-дослідницьких організацій, 
вищих навчальних закладів, асоціацій та міжнародних організацій та Комісія УСПП з 
питань телекомунікацій та інтелектуальних мереж: До складу Комісії входять 17 
керівників найбільших компаній України, що працюють у галузі інформаційних 
технологій та телекомунікацій, а також провідних експертів галузі.  

 
Американська Торгівельна Палата в Україні. Представництво Американської 

Торгівельної Палати в Україні створене у червні 1992 року і нараховує 450 компаній-
членів, що представляють більшість найвпливовіших вітчизняних та іноземних 
інвесторів в Україні. Компанії - члени Американської Торгівельної Палати в Україні 
забезпечують більшість прямих інвестицій в економіку України та надають громадянам 
України понад 400 000 робочих місць. 

Інститут інформаційного суспільства. Створений у червні 2001 року з метою 
закладення основ для розвитку інформаційного суспільства. Входить до каталогу 
„Електронна Європа" (e-Europe). Веде активну видавничу та науково-дослідну 
діяльність. 
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Міжнародна громадська організація „Інтерньюз Україна". Заснована у 1995 році 
і спрямовує свою діяльність на розвиток громадянського суспільства через підтримку 
незалежних медіа та формування в Україні відкритої інформаційної політики. 
Інтерньюз-Україна є однією з організацій, які входять до мережі Internews і працюють у 
30 країнах світу.  

Проект БІЗПРО. Проект технічної допомоги українським підприємствам щодо 
підвищення конкурентноздатності на внутрішньому та іноземних ринках. 
Впроваджується за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку.  

Фонд «Інформаційне суспільство України». Громадська організація, заснована на 
початку 2001 року. Фонд є учасником та партнером багатьох відомих міжнародних 
організацій: World Summit Awards, World Future Society, GKP („Глобальне партнерство 
заради Знання"), Global Development Network („Глобальна Мережа Розвитку"), ПРИОР. 
Діяльність: Think-Tank (зокрема у сфері економіки, політики, соціальній, інформаційній 
сфері), міжнародні проекти, та ті, що спрямовані на створення та активізацію діалогу 
між державою, бізнесом та громадськими організаціями України.  
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ЗАКОНИ УКРАЇНИ 

№ Дата прийняття  
і номер Назва нормативно-правового акту 

1 04.02.1998 р. 
№ 74/98-ВР 

“Про Національну програму інформатизації” 

2 04.02.1998 р. 
№ 75/98-ВР 

“Про Концепцію Національної програми інформатизації” 

3 13.09.2001 р. 
№ 2684-III 

“Про внесення змін до Закону України “Про Національну програму 
інформатизації” 

4 10.01.2002 р. 
№ 2919-III 

“Про Національну систему конфіденційного зв'язку” 

5 04.07.2002 р.  
№ 34-IV 

“Про внесення змін до деяких законів України з питань 
інтелектуальної власності” 

6 22.05.2003 р.  
№ 851-IV 

“Про електронні документи та електронний документообіг” 

7 22.05.2003 р.  
№ 852-IV 

“Про електронний цифровий підпис” 

8 23.12.2004 р. 
№ 2285-IV 

“Про Державний бюджет України на 2005 рік” 

Проекти Законів України 

№ Стадія розгляду Назва нормативно-правового акту 

1 Верховна Рада 
України 

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про основи 
національної безпеки України" (щодо інформатизації) 

2 Верховна Рада 
України 

Проект Закону України "Про Загальнодержавну програму 
"Електронна Україна" на 2005–2012 роки" 

ПОСТАНОВИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ 

№ Дата прийняття  
і номер Назва нормативно-правового акту 

1 13.07.1999 р.  
№ 914-XIV 

“Про затвердження Завдань Національної програми інформатизації 
на 1999-2001 роки” 

2 06.07.2000 р. 
№ 1851-III 

“Про затвердження Завдань Національної програми інформатизації 
на 2000-2002 роки” 

Проекти постанов Верховної Ради України 

№ Стадія розгляду Назва нормативно-правового акту 

1 Верховна Рада 
України 

“Про затвердження завдань Національної програми інформатизації 
на 2006-2008 роки” 
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УКАЗИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 

№ 
Дата 

прийняття  
і номер 

Назва нормативно-правового акту 

1 14.07.2000 р. 
№ 887/2000 

“Про вдосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення 
Президента України та органів державної влади” 

2 31.07.2000 р. 
№ 928/2000 

“Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної 
інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до 
цієї мережі в Україні” 

3 17.05.2001 р.  
№ 325/2001 

“Про підготовку пропозицій щодо забезпечення гласності та відкритості 
діяльності органів державної влади” 

4 22.01.2002 р. 
№ 63/2002 

“Про Міжвідомчу комісію з питань інформаційної політики та 
інформаційної безпеки при Раді національної безпеки і оборони 
України” 

5 30.01.2002 р.  
№ 85/2002 

“Про невідкладні заходи щодо посилення захисту прав інтелектуальної 
власності в процесі виробництва, експорту, імпорту та розповсюдження 
дисків для лазерних систем зчитування” 

6 04.07.2002 р. 
№ 614/2002 

“Питання забезпечення діяльності Національної системи 
конфіденційного зв'язку” 

7 01.08.2002 р. 
№ 683/2002 

“Про додаткові заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності 
органів державної влади” 

8 18.09.2002 р. 
№ 836/2002 

“Про заходи щодо забезпечення інформаційної безпеки держави” 

Проекти Указів Президента України 

№ Стадія 
розгляду Назва нормативно-правового акту 

1 Кабінет Міністрів 
України 

“Про основні завдання щодо впровадження новітніх інформаційних 
технологій” 

ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

1 16.02.1998 р. 
№ 160 

“Про заходи щодо посилення контролю за обґрунтованістю проектів 
інформатизації діяльності центральних органів виконавчої влади” 

2 31.08.1998 р. 
№ 1352 

“Про затвердження Положення про формування та виконання 
Національної програми інформатизації” 

3 16.11.1998 р. 
№ 1815 

“Про затвердження Порядку локалізації програмних продуктів 
(програмних засобів) для виконання Національної програми 
інформатизації” 

4 26.07.1999 р. 
№ 1354 

“Про затвердження Положення про порядок передачі резидентам 
окремих завдань (проектів) Національної програми інформатизації у 
сфері національної безпеки та оборони держави” 

5 12.04.2000 р. 
№ 644 

“Про затвердження Порядку формування та виконання регіональної 
програми і проекту інформатизації” 

6 18.12.2001 р. 
№ 1702 

“Про затвердження Порядку формування та виконання галузевої 
програми і проекту інформатизації” 

7 04.01.2002 р.  “Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про 
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№ 3 діяльність органів виконавчої влади” 
8 15.02.2002 р.  

№ 161 
“Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 31 
серпня 1998 р. № 1352” 

9 13.03.2002 р.  
№ 281 

“Про деякі питання захисту інформації, охорона якої забезпечується 
державою” 

10 12.04.2002 р. 
№ 522 

“Про затвердження Порядку підключення до глобальних мереж передачі 
даних” 

11 25.07.2002 р. 
№ 1048 

“Про затвердження Порядку проведення експертизи Національної 
програми інформатизації та окремих її завдань (проектів)” 

12 29.08.2002 р. 
№ 1302 

“Про заходи щодо подальшого забезпечення відкритості у діяльності 
органів виконавчої влади” 

13 11.10.2002 р. 
№ 1520 

“Про затвердження Державної програми створення, розвитку та 
забезпечення функціонування Національної системи конфіденційного 
зв'язку” 

14 16.11.2002 р. 
№ 1772 

“Про затвердження Порядку взаємодії органів виконавчої влади з питань 
захисту державних інформаційних ресурсів в інформаційних та 
телекомунікаційних системах” 

15 24.02.2003 р.  
№ 208 

“Про заходи щодо створення електронної інформаційної системи 
“Електронний Уряд” 

16 26.04.2003 р.  
№ 608 

“Про Порядок здійснення видатків, передбачених Законом України “Про 
Державний бюджет України на 2003 рік” на виконання завдань 
(проектів) Національної програми інформатизації, в тому числі проектів 
інформатизації органів державної влади” 

17 27.08.2003 р. 
№ 1347 

“Про утворення Національного підготовчого комітету із забезпечення 
участі України у Всесвітньому самміті з питань інформаційного 
суспільства” 

18 10.09.2003 р.  
№ 1433 

“Про затвердження Порядку використання комп'ютерних програм в 
органах виконавчої влади” 

19 04.03.2004 р.  
№ 253  

“Про затвердження Порядку легалізації комп‘ютерних програм в органах 
виконавчої влади” 

20 17.03.2004 р. 
№ 326 

“Про затвердження Положення про Національний реєстр електронних 
інформаційних ресурсів” 

21 30.03.2005 р.  
№ 215 

“Про внесення зміни до заходів щодо виконання завдань, які випливають 
з послань Президента України до Верховної Ради України 
“Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії економічного та 
соціального розвитку України на 2002-2011 роки” і “Про внутрішнє і 
зовнішнє становище України у 2001 році” 

22 26.05.2004 р. 
№ 680 

“Про затвердження Порядку засвідчення наявності електронного 
документа (електронних даних) на певний момент часу” 

23 29.06.2004 р.  
№ 819 

“Про внесення зміни до переліку органів ліцензування та переліку 
документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого 
виду господарської діяльності” 

24 13.07.2004 р. 
№ 903 

“Про затвердження Порядку акредитації центру сертифікації ключів” 

25 28.10.2004 р. 
№ 1451 

“Про затвердження Положення про центральний засвідчувальний орган” 

26 28.10.2004 р. 
№ 1452 

“Про затвердження Порядку застосування електронного цифрового 
підпису органами державної влади, органами місцевого самоврядування, 
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підприємствами, установами та організаціями державної форми 
власності” 

27 28.10.2004 р. 
№ 1453 

“Про затвердження Типового порядку здійснення електронного 
документообігу в органах виконавчої влади” 

28 28.10.2004 р. 
№ 1454 

“Про затвердження Порядку обов'язкової передачі документованої 
інформації” 

29 09.08.2005 р. 
№720 

“Про затвердження Правил надання та отримання телекомунікаційних 
послуг” 

Проекти постанов Кабінету Міністрів України 

№ Стадія 
розгляду Назва нормативно-правового акту 

1 Кабінет 
Міністрів 
України 

Проект постанови Кабінету Міністрів “Про внесення змін до постанови 
Кабінету Міністрів  від 27 серпня 2003 р. №1347 “Про утворення 
Національного підготовчого комітету із забезпечення участі України у 
Всесвітньому самміті з питань інформаційного суспільства” 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

1 21.02.2001 р. 
№ 54-р 

“Про затвердження державних замовників регіональних програм і 
проектів інформатизації” 

2 15.05.2002 р.  
№ 247 

“Про затвердження Концепції легалізації програмного забезпечення та 
боротьби з нелегальним його використанням” 

3 16.05.2002 р.  
№ 256 

“Про затвердження робочого проекту побудови інтегрованої 
телекомунікаційної системи в Будинку Уряду” 

4 13.06.2002 р.  
№ 323 

“Про затвердження переліку завдань (проектів) Національної програми 
інформатизації на 2002 рік, їх державних замовників та обсягів 
фінансування” 

5 17.08.2002 р.  
№ 461 

“Про утворення міжвідомчої робочої групи з координації та контролю 
ходу підготовки і реалізації проекту "Україна – розвиток через Інтернет” 

6 17.03.2003 р. 
№ 151-р 

“Про заходи щодо фінансового та матеріально-технічного забезпечення 
ДП "Українські спеціальні системи” 

7 05.05.2003 р.  
№ 259-р 

“Про затвердження Концепції формування системи національних 
електронних інформаційних ресурсів” 

8 17.07.2003 р.  
№ 414-р 

“Про затвердження перелік у завдань (проектів) Національної програми 
інформатизації на 2003 рік, їх державних замовників та обсягів 
фінансування” 

9 17.07.2003 р.  
№ 415-р 

“Про затвердження плану заходів щодо створення української 
лінгвістичної системи в мережі Інтернет” 

10 22.07.2003 р. 
№ 447-р 

“Про адміністрування домену “.UA” 

11 31.12.2003 р.  
№ 828-р 

“Про затвердження заходів і реалізації Концепції формування системи 
національних електронних інформаційних ресурсів” 

12 27.03.2004 р. 
№ 181-р 

“Про затвердження переліку завдань (проектів) Національної програми 
інформатизації на 2004 рік, їх державних замовників та обсягів 
фінансування” 

13 09.08.2005 р. 
№ 329-р 

“Про затвердження переліку завдань (проектів) Національної програми 
інформатизації на 2005 рік, їх державних замовників та обсягів 
фінансування” 
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ІНШІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ 

1 25.11.2002 р. 
№ 223/1205 

Наказ Держкомзв’язку та інформатизації “Про затвердження Інструкції 
про порядок взаємодії Державної інспекції електрозв'язку України та її 
регіональних підрозділів і органів внутрішніх справ України щодо 
запобігання порушенням законодавства в галузі зв'язку, у сфері 
інформатизації та використання радіочастотного ресурсу” 

2 06.06.2003 р.  
№ 97 

Наказ Держкомзв’язку та інформатизації “Про затвердження Методики 
визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації” 

3 15.08.2003 р. 
№ 149 

Наказ Держкомзв’язку та інформатизації “Про затвердження Переліку і 
Порядку надання інформаційних та інших послуг з використанням 
електронної інформаційної системи “Електронний Уряд” 

4 07.06.2005 р. 
№ 70 

Наказ Державного департаменту з питань зв’язку та інформатизації “Про 
затвердження Технічних умов на систему електронного документообігу 
органу виконавчої влади” 

Проекти інших нормативно-правових актів 

№ Стадія 
розгляду Назва нормативно-правового акту 

1 Мінтрансзв’язку Проект Наказу Міністерства транспорту та зв’язку України “Про 
створення Робочої групи при Мінтрансзв’язку з питань сфери 
інформаційних технологій” 

2 Мінтрансзв’язку Наказ Державного департаменту з питань зв’язку та інформатизації “Про 
організацію підготовчої роботи щодо забезпечення участі України у 
Всесвітньому самміті з питань інформаційного суспільства (Туніська 
фаза)” 

3 Держкомархів “Порядок зберігання електронних документів в архівних установах” 
(Держкомархів) 

4 Мінтрансзв’язку “Тарифи на послуги, пов’язані з електронним цифровим підписом, що 
надаються органам державної влади акредитованими центрами 
сертифікації ключів” (Мінтрансзв’язку) 

 



Інформаційно-аналітичні матеріали підготовлені Державним 
департаментом з питань зв’язку та інформатизації Міністерства 
транспорту та зв’язку України на основі даних ВАТ “Діпрозв’язок”, 
видання організовано за сприянням ВАТ “Укртелеком”. Узагальнення, 
розрахунки,  аналіз, побудова графіків, моделей та дизайн виконано ТОВ 
“Інформаційно-аналітична фірма ЕКСОР” з використанням  пакету 
прикладних програм інформаційної та експертно-аналітичної підтримки 
прийняття рішень “Логос-3.0”.  

 
У матеріалах використано статистичні дані ООН, Міністерства 

транспорту та зв’язку України, Державного комітету статистики України,     
фотоархів Фонду історії і розвитку комп’ютерної науки і техніки при 
Київському будинку вчених НАН України, а також фотоматеріали ТОВ 
“ІАФ ЕКСОР”.  
 
© Міністерство транспорту та зв’язку України 
 


