
Шановний Володимире Михайловичу! 

Шановні народні депутати! 

Шановні учасники парламентських слухань! 

З кожним днем у наше життя все більше входять мобільні телефони, портативні комп’ютери, електронна пошта та 
Інтернет. Вони стають для нас такими ж необхідними і звичними, як повітря, їжа чи вода. Вже через кілька років нікого не 
здивуєш мобільними офісами, електронним банкінгом, телебаченням на замовлення, платежами та покупками через Інтернет 
та багато чим іншим. 

Сьогодні провідні країни світу знаходяться на шляху побудови наступного етапу розвитку – створення інформаційного 
суспільства, який пройдуть усі країни, у тому числі і наша. 

Існують чіткі вимоги до країн-членів ЄС щодо надання ними найважливіших державних послуг для громадян в електронному 
вигляді. Вступ України до ЄС неможливий без проведення повної інтеграції до європейських комп’ютеризованих систем. 

Сфера цифрових технологій в Україні є сьогодні такою ж важливою, як транспортна, енергетична чи будь-яка інша. В 
результаті її впровадження можливо отримати значні надходження до бюджету, створити нові робочі місця, зупинити відтік 
вітчизняних фахівців за кордон, зберегти науковий потенціал країни.  

Для порівняння: вартість сучасних програмних продуктів оцінюється мільйонами доларів. Таку ж саму вартість, 
наприклад, мають сотні вагонів вугілля, за видобутком якого стоять дотації з бюджету, екологія та навіть людські життя.  

У сфері цифрових технологій створюються та накопичуються електронні інформаційні ресурси, тоді як для сучасної економіки 
України характерно використання природних ресурсів, залишаючи нащадкам екологічні та інші проблеми.  

Послуги українських ІТ-компаній, за відповідних умов та уваги держави, можуть стати одним з найбільших джерел 
надходження валюти до бюджету.  

А що ми маємо сьогодні в Україні? 

Забезпечення комп’ютерною технікою. 

Щорічне зростання кількості персональних комп’ютерів в Україні складає орієнтовно 50 відсотків. Так, з близько п’ятисот 
тисяч, їх кількість за останніх чотири роки зросла майже у 3 рази і склала на липень цього року вже майже півтора 
мільйони одиниць. При цьому технології розвиваються настільки бурхливо, що техніка оновлюється кожні два роки. 

Щодо забезпечення доступу населення до Інтернету. 

Якщо 6 років тому кількість користувачів мережі Інтернет становила 0,2 відсотка населення України, то сьогодні − вже 
понад 7 відсотків. Надання послуг доступу до Інтернету забезпечено в усіх великих містах, обласних та багатьох районних 
центрах. 

Сьогодні послугами мережі Інтернет користується близько 6 мільйонів громадян України.  

Високими темпами зростає обсяг інформаційних ресурсів, створених в Україні, зокрема, щоденно з'являється близько 50 
нових веб-сайтів.  

Значним кроком у подальшому розвитку ІКТ в Україні стало створення та розвиток Єдиного Урядового порталу. Аналогічні 
проекти сьогодні реалізовані лише в провідних країнах світу. Введення в експлуатацію на повну проектну потужність веб-
порталу дасть змогу громадськості взаємодіяти з Урядом протягом 24 годин на добу і 365 днів на рік. Урядовий портал 
забезпечить доступ громадян до державних інформаційних ресурсів, можливість брати участь у діяльності органів виконавчої 
влади, отримувати зразки документів, інформаційні, фінансові та інші послуги. Щомісячно Урядовим порталом вже 
користується до 1,5 мільйонів чоловік. 

На даний час проводиться інтеграція до Урядового порталу веб-сайтів центральних органів виконавчої влади, що має на 
меті розвантажити населення (фізичних та юридичних осіб) від черг та біганини між кабінетами за різного роду довідками, 
документами та іншими послугами, використовуючи цифрові та Інтернет-технології та власний електронний цифровий підпис. 

Слід зазначити, що рівень комп’ютерної грамотності населення стабільно підвищується. 

Зазначені позитивні тенденції і певні досягнення у сфері ІКТ додають оптимізму та впевненості у тому, що в країні є 
передумови для побудови інформаційного суспільства. 

Однак, побудова інформаційного суспільства – це не самоціль, а вимога часу, і вона не може зводитись лише до технологічних 
аспектів.  

Домінуюча роль сфери зв’язку сьогодні фактично призвела до нівелювання сфери новітніх інформаційних технологій, і 
як наслідок, - країна зупинилася у розвитку на рівні технологій минулого століття, а цифрові технології - технології 
майбутнього – залишено без достатньої уваги. 

Держава розподіляє частоти, номерні ресурси, сертифікує АТС, але все це − технології минулого століття. Технології 
майбутнього − “електронне урядування”, електронний документообіг, електронні послуги та послуги, пов’язані з 
використанням цифрового підпису, електронна комерція, електронна пошта, електронні державні закупівлі, електронна 
звітність, електронні платежі, мобільні комп’ютери, ІР−телефонія, цифрове телебачення та телебачення на замовлення тощо.  

Проблеми, пов’язані з побудовою інформаційного суспільства, повинні вирішуватись комплексно. Це – і законодавство, і 
створення сприятливого бізнес-середовища, інвестиційного та інноваційного клімату, і підтримка вітчизняної науки та освіти, і 
підвищення комп’ютерної грамотності населення та мотивація громадян до використання ІКТ у повсякденному житті тощо. 

Окремо слід торкнутися питання комп’ютеризації шкіл, яке сьогодні є надзвичайно актуальним. Сучасне покоління 
сільських школярів значно відстає від міського, передусім через різні можливості у навчанні. Критично необхідним є у стислі 
терміни здійснити комп’ютеризацію сільських шкіл, підключити їх до мережі Інтернет, впровадити комп’ютерні дистанційні 
курси, програмні засоби для навчання, обліку школярів та їх успіхів у навчанні, пошуку обдарованих дітей тощо. Крім того, 
необхідно створити можливість комп’ютеризованого обліку: викладачів, їх освіти, кваліфікації, заробітної плати, робочого часу 
та вирішення інших питань, які б стимулювали освітян до роботи на селі.  

Показовим є досвід Канади, де у 2000 р. було завершено комп’ютеризацію навчальних закладів та підключено до 
мережі Інтернет останню школу з чотирьох учнів, яка розташована на океанському острові. Це – внесок у майбутнє нації! 

Показовими є приклади низки інших країн. 

Зокрема, концентрація зусиль урядів Ірландії та Фінляндії щодо стимулювання розвитку технологій та інформатизації усіх сфер 
суспільства принесли свої плоди. Як результат, у цих країнах найбільші за останні 10 років темпи зростання реального ВВП у 
порівнянні з іншими країнами Євросоюзу. Так, середньорічний реальний приріст ВВП Ірландії за ці 10 років склав 7,8%, 
Фінляндії – 3,8%, тоді як у 15-ти країнах Євросоюзу - лише 2,1%. 

Не менш вражає інформаційно-технологічний прорив такої країни „третього світу”, як Індія.  



Обсяги експорту лише програмного забезпечення цієї країни майже зрівнялися з обсягами усього Державного бюджету України 
і склали за підсумками минулого року 12,7 млрд. доларів США. За останні 10 років в Індії середньорічне зростання експорту 
програмного забезпечення становить 45%, а його обсяги за цей період зросли більш ніж у 26 разів. 

За даними щорічних досліджень Всесвітнього економічного форуму та інших неурядових організацій, Україна серед 104 
досліджених країн світу займає від 97-го місця за індексом суспільних відносин, до 57-го – за показником “електронної 
готовності”.  

Думаю, цифри говорять самі за себе.  

Україна відстає від своїх сусідів, зокрема, нових членів ЄС, за розвитком інфраструктури ІКТ. Особливо це помітно у таких 
показниках, як щільність мобільних телефонів та щільність користувачів Інтернету. У країнах - членах ЄС ці показники 
складають відповідно 55% та 20%, а в Україні - лише 30% та 7%. 

Крім цього, на розвиток інформаційного суспільства в нашій країні істотно впливають також соціальні чинники. 

Так, за даними опитування, проведеного у цьому році Інститутом соціології Національної Академії наук, незважаючи на 
позитивну динаміку, загальний рівень використання Інтернету залишає бажати кращого.  

Переважна більшість користувачів Інтернету – майже 60% - зосереджена у великих містах. Більше 18% всіх користувачів – у 
Києві, у сільській місцевості - лише 10%. 

До позитивного можна віднести розвиток нормативно-правової бази.  

Протягом 2004 – 2005 років прийнято понад 40 нормативно-правових актів у зазначеній сфері, зокрема: закони України “Про 
електронні документи та електронний документообіг", "Про електронний цифровий підпис", “Про телекомунікації”, “Про захист 
інформації в автоматизованих системах”.  

Крім того, на виконання законів України “Про електронні документи та електронний документообіг" і "Про електронний 
цифровий підпис", Кабінетом Міністрів України прийнято 8 постанов, які врегульовують правові відносини щодо використання 
електронного цифрового підпису та електронного документообігу. 

У цілому можемо констатувати: 

·  Підготовлено технологічне підґрунтя для розбудови інформаційного суспільства в Україні – побудовано магістральні 
цифрові мережі, створено відповідну інфраструктуру. 

·  Впроваджено елементи “електронного урядування”, зокрема, Урядового порталу органів виконавчої влади як 
центральну частину інформаційної системи „Електронний Уряд”.  

·  Ведуться роботи з впровадження систем державних закупівель з використанням Інтернету. 

·  Забезпечено надання органами виконавчої влади інформаційних послуг населенню через Інтернет. 

·  Розроблено проект концепції Державної програми „Електронна Україна”. 

·  Налагоджено діалог з бізнес-сектором та громадськими організаціями, при Міністерстві транспорту та зв’язку утворено 
Раду з питань ІКТ – як результат, розроблено та прийнято низку важливих нормативно-правових актів у сфері ІКТ, а також 
скасовано низку регуляторних актів, що перешкоджали розвитку приватного бізнесу. 

Разом з цим, ми розуміємо, що у цьому напрямку необхідно ще багато чого зробити. 

Передусім, необхідно переглянути законодавство про Національну програму інформатизації, прийняти закони “Про Програму 
„Електронна Україна”, “Про діяльність у сфері інформатизації”, “Про електронні урядові послуги”, “Про електронну комерцію”, 
“Про дистанційне навчання”, “Про телемедицину” тощо. 

Разом з цим, надзвичайно важливим є затвердження Національної стратегії розбудови інформаційного суспільства як базового 
документу, на засадах якого відбуватиметься соціально-економічний розвиток країни.  

У нас є можливість, використовуючи надзвичайно вигідне геополітичне розташування країни, створити умови для 
побудови високотехнологічних виробництв провідними світовими компаніями, такими як IBM, Dell, Intel, Samsung та іншими.  

За даними експертів, Україна до 2010 року може увійти до сімки країн-експортерів послуг сфери інформаційних технологій. На 
сьогодні Україна посідає 18 місце у світі щодо “офшорного програмування”, в основному за рахунок діяльності на ринку 
України тіньових команд, що складаються з фахівців-програмістів, аналітиків, тестувальників тощо, які працюють “на Захід” і 
практично не сплачують жодних податків.  

Першочерговими завданнями у сфері ІКТ є: 

Подолання «цифрового розриву» між містами та сільською місцевістю, розвиненими та депресивними регіонами через 
розширення телекомунікаційної інфраструктури. 

Впровадження систем радіодоступу до Інтернету (Wi-Fi, Wi-Max) в усіх населених пунктах України, зокрема, на 
вокзалах, аеропортах, тощо. 

Впровадження ефірного та кабельного цифрового телебачення. 

Створення сучасних підприємств з виробництва комп’ютерної техніки, підтримка експортно-орієнтованого виробництва 
у сфері інформаційних технологій. 

Спрощення порядку подання звітності, реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності, митного оформлення товарів, 
тощо, за рахунок впровадження системи приймання – видачі документів через Інтернет. 

Створення урядових загальнонаціональних інформаційних систем у сферах охорони здоров’я, освіти, науки, культури, 
екології та інших. 

Суттєве підвищення рівня доступу населення через Інтернет до державних інформаційних ресурсів та послуг. 

Підготовка державних стандартів та інших нормативних документів з питань криптографічного захисту інформації та 
електронного цифрового підпису. 

Розроблення нормативно-правових актів з питань запобігання кіберзлочинам, створення відповідної загальнодержавної 
системи. 

Створення інтегрованої інформаційно-аналітичної системи органів державної влади та органів місцевого самовряду-
вання 

Створення системи електронних державних закупівель. 

Комп’ютеризація та підключення до мережі Інтернет загальноосвітніх шкіл, впровадження систем комп’ютерного 
тестування та пошуку обдарованих дітей. 



Впровадження електронних банківських карток у повсякденному житті населення, стимулювання використання 
безготівкових розрахунків за отримані товари та послуги.  

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. 

Ще раз слід зауважити, що побудова інформаційного суспільства – це не лише використання новітніх інформаційно-
комунікаційних технологій. Це – докорінна зміна свідомості людей та суспільних відносин. 

Шановний Володимире Михайловичу! 

Шановні народні депутати! 

Шановні учасники слухань! 

Україна приєдналася до Декларації принципів та Плану дій щодо розвитку інформаційного суспільства, прийнятих на 
Всесвітньому самміті у 2003 році в Женеві. Планується участь нашої країни у другій фазі зазначеного самміту в Тунісі. 
Підготовлено відповідні рішення Уряду з цих питань. Мінтрансзв’язку бере участь у підготовці доповіді від України. У даний час 
підготовлено проект рішення Уряду про Національний підготовчий комітет із забезпечення участі України у цьому самміті. 

Сам факт проведення парламентських слухань з питань інформаційного суспільства є визначною подією у житті 
держави. І, зрозуміло, світове співтовариство, органи державної влади, приватний сектор та громадськість очікують від таких 
слухань результатів, які дадуть значне прискорення руху країни до інформаційного суспільства. 

Від імені Уряду хочу запевнити народних депутатів, що Уряд ретельно і уважно опрацює рекомендації Верховної Ради за 
результатами парламентських слухань і має намір й надалі плідно співпрацювати з усіх питань побудови та розвитку 
інформаційного суспільства в Україні. 

Дякую за увагу. 


