
29 жовтня в Києві було проведено Міжнародний науковий конгрес 

«Інформаційне суспільство в Україні». Мета конгресу: організація діалогу 

представників органів державної влади, науки та бізнесу для вирішення 

масштабного завдання – побудови в Україні високодинамічної інформаційної 

економіки і суспільства вільного доступу до інформації та знань. До участі в 

конгресі було запрошено представників органів влади та органів місцевого 

самоврядування, Національної академії наук України, фахівців, навчальних 

закладів, бібліотек, установ і організацій, іноземних фахівців вказаної сфери. 

Під час заходу було обговорено питання щодо розбудови 

інформаційного суспільства, входження України до глобального 

інформаційного простору, надання електронних адміністративних послуг, 

реалізації пріоритетів та здійснення заходів Національної програми 

інформатизації, спрямованих на розвиток інформаційно-комунікаційних 

технологій, встановлення контактів з потенційними партнерами з розбудови 

інноваційних структур і трансферу технологій тощо. 

Під час роботи конгресу також відбулося нагородження переможців 

Національного конкурсу впроваджених проектів у сфері електронного 

урядування. 

У рамках конгресу працювала експозиція новітніх рішень у сфері ІКТ, 

які також спрямовані на реалізацію концепції електронного урядування в 

Україні і мають чітке практичне значення. Виставку оглянув Прем’єр-міністр 

України М. Азаров, який відзначив високу якість програмної продукції 

вітчизняних розробників та загальне стратегічне значення ІТ-галузі для 

модернізації української економіки. 

Під час урочистого відкриття конгресу голова Державного агентства з 

питань науки, інновацій та інформатизації України В. Семиноженко 

зазначив, що розбудова інформаційного простору з року в рік стає дедалі 

більш складним завданням, адже нові тренди у сфері інформаційно-

комунікаційних технологій сьогодні з’являються з надвисокою швидкістю. 

Тому всім учасникам комплексних процесів інформатизації так важливо йти 

в ногу з часом. Конгрес, який зібрав представників центральних органів 

влади, місцевого самоврядування, ІТ-бізнесу, профільних вузів та наукових 

установ, а також дипломатичного корпусу, є саме тією площадкою, на якій 

учасники спільно обговорюватимуть найактуальніші питання розвитку ІКТ 

(«Інформаційне суспільство в Україні» Міжнародний науковий конгрес 

(http://congress.ogp.gov.ua/); В Києві проходить Міжнародний науковий 

конгрес «Інформаційне суспільство в Україні» // Державне агентство з 

питань науки, інновацій та інформатизації України 

(http://www.dknii.gov.ua). – 2013. – 29.10). 


