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Голова Держспецзв’язку взяв участь у Парламентських слуханнях з 

питань реформи галузі ІКТ та розвитку інформаційного простору України 

  

Голова Держспецзв’язку Л. Євдоченко, виступаючи з парламентської 

трибуни, особисто подякував учасникам Парламентських слухань і усім тим, 

хто активно працює задля вирішення актуальних і важливих для України 

проблем прогресивного розвитку сфери інформаційно-комунікаційних 

технологій (ІКТ), прискорення становлення в нашій країні сучасного 

інформаційного суспільства  (Державна служба спеціального зв’язку та захисту 

інформації України). 

ІКТ стали потужною силою перетворення суспільного життя та 

утвердження демократичних цінностей, інноваційного розвитку національних 

економік і становлення сучасних держав. 

У доповіді голови Держспецзв’язку було зазначено, що інформаційні та 

телекомунікаційні послуги в Україні становлять п’яту частину вітчизняного 

ринку послуг. Частка ІКТ у ВВП країни перевищує 3 %. 

 

  
 

Протягом останніх років зберігаються тенденції збільшення доходів 

підприємств від надання ІКТ послуг, підвищення рівня проникнення 

мобільного зв’язку. Завдяки впровадженню 3G обсяг капітальних інвестицій у 

сфері телекомунікацій за минулий рік збільшився втричі. Чисельність інтернет-

користувачів, за оцінкою незалежних експертів, на кінець 2015 р. становила 

щонайменше 58 %. 
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Водночас слід визнати, що Україна, на жаль, не досягла бажаного рівня 

розвитку сфери ІКТ, зокрема у перетворенні національної економіки в цифрову. 

Попри позитивні тенденції, сфера ІКТ інших країн розвивається значно швидше 

ніж в Україні. Як наслідок, за останні 5 років Україна поступово втрачає позиції 

за показниками рейтингового оцінювання міжнародних організацій, а саме 

Всесвітнього економічного форуму, ООН та Міжнародного союзу 

електрозв’язку. 

Голова Держспецзв’язку підкреслив, що прийняття базового закону у сфері 

електронних комунікацій має стати підґрунтям прогресивного реформування 

сфери ІКТ, прискорення її розвитку на інноваційній основі, стимулюватиме: 

створення прозорих і сприятливих умов діяльності у сфері електронних 

комунікацій, залучення інвестицій у розвиток мереж і послуг ІКТ; 

упровадження послуг широкосмугового доступу для досягнення цілей 

«Цифрового порядку денного» ЄС, сприяння цифровізації державного та 

суспільного секторів; 

розподіл і користування радіочастотами та нумерацією на об’єктивній, 

пропорційній, вчасній, прозорій і недискримінаційній основі; 

забезпечення захисту прав та інтересів споживачів, максимальну 

реалізацію їх можливостей з вибору ціни та якості послуг електронних 

комунікацій; 

забезпечення технологічної нейтральності. 

Упровадження європейських підходів до регулювання діяльності у сфері 

електронних комунікацій, відміна ліцензування, спрощення дозвільних 

процедур із використання радіочастот, доступу до мереж та інфраструктури – 

це далеко не повний перелік завдань, назрілих для законодавчого 

врегулювання. 

Крім того, вироблення та унормування узгодженої позиції щодо 

реформування засад державного регулювання у сфері електронних комунікацій, 

забезпечення незалежності регулятора та прозорості його фінансування – це 

питання, які потребують вирішення у законодавчій площині відповідно до 

Конституції України. 



Важливим є запровадження європейських правил роботи на вітчизняному 

ринку, впровадження гармонізованих технічних регламентів і стандартів. Про 

заходи, які проводяться з цією метою, було зазначено в доповіді голови 

Держспецзв’язку. 

Особливу увагу доповідач приділив важливості державно-приватного 

партнерства.  

Створення технологічного підґрунтя для запровадження механізмів 

взаємного визнання електронних підписів, розбудова цієї інфраструктури за 

європейськими принципами – це результат тривалої плідної роботи державних і 

бізнес-структур, який наразі дозволяє вирішувати завдання забезпечення 

технологічної сумісності та входження України у європейський і світовий 

простір електронної довіри. 

Голова Держспецзв’язку акцентував увагу учасників Парламентських 

слухань на питаннях інформаційної та кібербезпеки держави – невід’ємних 

системоутворювальних складових сучасного інформаційного суспільства, 

розвитку цифрової економіки країни. 

На сьогодні в умовах гібридної війни, що триває, до пріоритетів системи 

реагування на сучасні виклики та загрози внесено: 

забезпечення надійного функціонування інфраструктури електронних 

комунікацій в умовах кризових ситуацій, надзвичайного та воєнного стану; 

захист електронних (державних, суспільних) інформаційних ресурсів, 

безпека електронних комунікацій державного та приватного секторів; 

кіберзахист насамперед об’єктів критичної інфраструктури. 

Реалізацію цих пріоритетів і завдань, передбачених Національною 

стратегією кібербезпеки, внесено до стратегічних завдань Держспецзв’язку 

найближчого періоду. 

Доповідач зазначив, що Стратегія кібербезпеки України базується на 

впровадженні системи національного реагування на кіберзагроз і передбачає 

консолідацію зусиль та об’єднання знань, потенціалу та ситуативної 

інформованості державного і приватного сектору, громадянського суспільства, 

професіоналів з питань кібербезпеки. 

Метою цієї Стратегії є досягнення Україною такого стану кібербезпеки, за 

якого забезпечується високий ступінь безпеки, довіри та стійкості 

кіберпростору, захищеності національних електронних інформаційних ресурсів, 

електронних комунікацій та ІТ-систем, що гарантовано функціонуванням 

національної системи кібербезпеки, а також досягнення високого рівня 

реалізації економічних і соціальних переваг розвинутого динамічного і 

безпечного кіберпростору, де консолідовані дії держави та суспільства 

спрямовані на забезпечення національної безпеки, стабільний і демократичний 

розвиток, підвищення рівня добробуту і соціальних стандартів життя громадян 

і створення сприятливих умов для бізнесу. 



Л. Євдоченко наголосив, що вирішення усього комплексу завдань, що 

постали перед нашою державою у сфері розвитку ІКТ, потребує належного 

наукового забезпечення та державної підтримки прикладних розробок, 

реформування системи галузевих науково-технічних закладів, а також якісних 

змін у системі освіти та запровадження новітніх методів навчання за напрямами 

ІКТ, інформаційної безпеки та кіберзахисту. 

У своєму виступі голова Держспецзв’язку висловив сподівання, що ці 

Парламентські слухання стимулюватимуть розвиток сфери ІКТ, нададуть 

поштовх становленню в Україні інформаційного суспільства та формуванню 

інноваційної цифрової економіки, сприятимуть забезпеченню національної 

безпеки та досягненню цілей розвитку успішної країни. 
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