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Проведено обговорення проблем щодо реалізації державної політики у 

сфері інформаційно-комунікаційних технологій на слуханнях у Комітеті з 

питань інформатизації та зв’язку 

 

У парламенті відбулися комітетські слухання на тему: «Цифровий порядок 

денний для сучасної України», підготовлені Комітетом з питань інформатизації 

та зв’язку. Необхідність  у проведенні такого заходу спричинена тим, що 

сучасне життя потребує рішучих кроків у здійсненні цифровізації України   

(Офіційний веб-портал Верховної Ради України). 

До участі долучилися представники Адміністрації Президента України, 

Кабінету Міністрів України, Служби безпеки України, різних органів державної 

влади, дипломатичного корпусу, громадських об’єднань, бізнесу, неурядових 

організацій, народні депутати,  провідні фахівці у ІТ галузі  та вчені. 

Комітетські слухання мали  на меті розтлумачити роль цифровізації для 

розвитку галузей української економіки, здійснити більш системні і 

цілеспрямовані дії щодо реалізації державної політики у сфері інформаційно-

комунікаційних технологій, збільшити кількість та якість надання послуг, 

активізувати процеси входження України у європейський простір. 

Комітет розгорнув широку суспільну дискусію задля стимулювання 

прискорення впровадження цифрових технологій, аналізу та обговорення 

актуальних питань цифрового суспільства в Україні з метою посилення 

зацікавленості в законодавчому  врегулюванні, узагальнення пропозицій із 

вдосконалення національної політики розвитку цифрового суспільства, 

уточнення пріоритетів та механізмів реалізації цієї політики. 

Учасники заходу наголосили, що ключовою умовою цифровізації  держави 

є формування внутрішнього попиту на цифрові технології  та використання їх 

громадянами, бізнесом,  галузями економіки, державою. «Сучасні умови 

потребують рішучих кроків  щодо здійснення цифровізації, яка відкриває 

принципово нові можливості створення додаткової вартості для всіх галузей 

економіки. Цифровізація (Digital Agenda) стає основою та суттю змін і 

трансформацій у сучасному світі, насамперед в економіці.  Світова практика 

має методології  для визначення готовності галузей  до цифрової трансформації 

(BCG Industry Digital Readiness Index), які схожі з підходом до здійснення 

цифрової інтенсивності економіки та базується на трьох чинниках: розвитку 

базових умов, базовому використанні Інтернету, просунутому використанні 

цифрових технологій», – зауважили вони. 

Відбулася презентація документа «Цифровий порядок денний України 

2020», розробка якого була ініційована та здійснена ГС «ХАЙ-ТЕК ОФІС 

Україна» та групою експертів світових та вітчизняних лідерів ринку та 

представниками центральних органів влади  за сприяння та підтримки 
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Міністерства економічного розвитку та торгівлі України, Комітету  з питань 

інформатизації та зв’язку та Адміністрації Президента України. 

Підсумовуючи результати комітетських слухань, голова Комітету з питань 

інформатизації та зв’язку О. Данченко сформулював необхідні напрями роботи 

в контексті обговорення: Верховній Раді України – забезпечити першочерговий 

розгляд та ухвалення проектів законів про електронні комунікації, про 

електронні довірчі послуги, про основні засади забезпечення кібербезпеки 

України, нової редакції проекту закону про радіочастотний ресурс;  Кабінету 

Міністрів України – утворити центральний орган виконавчої влади, що 

забезпечуватиме формування й реалізацію державної політики у сферах ІКТ, 

цифровізації суспільства, кібербезпеки, електронного урядування та довірчих 

послуг; Комітету з питань інформатизації та зв’язку – невідкладно розглянути 

проект Закону «Про електронні довірчі послуги» (№ 4685) та проект Закону 

«Про основні засади забезпечення кібербезпеки України»; забезпечити 

невідкладний розгляд після подання до Верховної Ради України проекту Закону 

«Про цифровий порядок денний України». 

 

 


