Стратегія розвитку інформаційного суспільства в Україні.
Мета, принципи, цілі, стратегічні цілі та завдання державної політики.
Метою проекту Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні є
формування сприятливих умов для розбудови інформаційного суспільства,
соціально-економічного, політичного і культурного розвитку країни з
ринковою економікою, держави, що керується європейськими політичними й
економічними цінностями, поліпшення якості життя громадян, створення
широких можливостей для задоволення потреб і вільного розвитку
особистості, забезпечення конкурентоспроможності України, удосконалення
системи державного управління на основі використання ІКТ.
Реалізація цієї мети неможлива без комплексного застосування таких
принципів:
– рівноправного партнерства органів влади, громадян та бізнесу;
– співпраці, співучасті та співвідповідальності суб’єктів інформаційного
суспільства за формування та реалізацію державної політики в інформаційній
сфері;
– децентралізації та деконцентрації органів влади;
– свободи та рівності доступу до інформації;
– визнання основних прав і свобод людини в інформаційному
суспільстві, надання державних гарантій повного та вільного доступу до
інформації та знань, свободи волевиявлення та самореалізації в
національному інформаційному просторі для кожної людини;
– професіоналізму, прозорості та відкритості органів влади;
– інформаційної безпеки;
– постійного навчання;
– єдиних технічних стандартів та інтероперабельності;
– технологічної нейтральності;
– підконтрольності та підзвітності органів влади громадянам та
суспільству;
– прийняття державних гарантій пріоритетного розвитку ІКТ та екомунікацій;
– чіткого розмежування повноважень і скоординованої взаємодії органів
державної влади;
– сумлінного виконання взятих міжнародних зобов’язань;
– гарантованості повного ресурсного забезпечення національних програм
та проектів, які стосуються розвитку інформаційного суспільства.
У проекті стратегії на основі вищевказаних принципів та Закону України
«Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007–
2015 роки» сформовано стратегічні цілі державної політики в цій сфері:

–
прискорення
розробки
та
впровадження
новітніх
конкурентоспроможних ІКТ в усі сфери суспільного життя;
– розвиток електронної економіки;
– забезпечення комп’ютерної та інформаційної грамотності населення і
державних службовців, насамперед шляхом створення системи освіти,
орієнтованої на використання новітніх ІКТ у формуванні всебічно розвиненої
особистості та забезпечення неперервності навчання;
– розвиток національної інформаційної інфраструктури та її інтеграція із
світовою інфраструктурою;
– упровадження сучасних ІКТ в державне управління (е-урядування), в
охорону здоров’я (е-охорона здоров’я), в культуру (е-культура), в освіту (еосвіта), у науку (е-наука), в охорону навколишнього середовища (е-екологія),
у бізнес (е-комерція) тощо;
– підвищення якості та доступності адміністративних послуг для
громадянина та бізнесу, спрощення процедур і скорочення адміністративних
витрат;
– деперсоніфікація надання адміністративних послуг громадянам і
бізнесу як інструмент зменшення рівня корупції;
– розвиток електронної демократії (е-демократія) та електронної
економіки (е-економіки);
– забезпечення доступу до надбань культурної спадщини України
шляхом їхнього оцифровування, забезпечення накопичення та збереженості
електронних документів та електронних інформаційних ресурсів;
– досягнення ефективної участі всіх регіонів у процесах становлення
інформаційного суспільства шляхом децентралізації та деконцентрації,
підтримки регіональних і місцевих ініціатив;
– захист інформаційних прав громадян, насамперед щодо доступності
інформації, захисту чутливої інформації про особу та персональних даних,
авторського права, підтримки демократичних інститутів та мінімізації
ризиків «інформаційної нерівності»;
– забезпечення відкритості інформації про діяльність органів державної
влади й місцевого самоврядування, розширення доступу до неї та надання
можливості безпосередньої участі людини та інститутів громадянського
суспільства в процесах підготовки та експертизи проектів політикоадміністративних рішень, контролю за результативністю й ефективністю
діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування;
– удосконалення інформаційного законодавства;
– покращання стану інформаційної безпеки.
Основними завданнями розвитку інформаційного суспільства в Україні

проектом стратегії визначено:
– сприяння кожній людині на засадах широкого використання сучасних
ІКТ створювати інформацію і знання, користуватися та обмінюватися ними,
виробляти товари та надавати послуги;
– створення гарантій для волевиявлення та самореалізації людини в
інформаційному суспільстві, забезпечення вільного доступу до інформації та
знань;
– повномасштабне входження України до глобального інформаційного
простору;
– випереджальний розвиток інформаційного сектору економіки, який
активно взаємодіє з іншими секторами економіки з метою підвищення темпів
економічного зростання і гармонізації структури національного
господарства;
– упровадження новітніх ІКТ в усі сфери суспільного життя і в
діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування, у
тому числі в процесі реалізації ініціативи «Партнерство «Відкритий уряд»»
та електронного урядування;
– гармонізація національного законодавства з європейським, дотримання
цілей та принципів, проголошених Організацією Об’єднаних Націй,
Декларацією принципів та Плану дій, напрацьованих на всесвітніх самітах з
питань інформаційного суспільства (Доповідь про стан інформатизації та
розвиток інформаційного суспільства в Україні за 2012 р. (проект) //
Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації
України (http://www.dknii.gov.ua).

