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СТРАТЕГІЯ
розвитку інформаційного суспільства в Україні
Загальна частина
Ця Стратегія визначає мету, базові принципи, стратегічні цілі розвитку інформаційного
суспільства в Україні, завдання, спрямовані на їх досягнення, а також основні напрями, етапи
і механізм реалізації цієї Стратегії з урахуванням сучасних тенденцій та особливостей
розвитку України в перспективі до 2020 року.
Правовою основою розроблення та реалізації Стратегії є Конституція України та Закон
України “Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015
роки”, інші нормативно-правові акти, відповідно до яких держава створює умови для
розбудови інформаційного суспільства в Україні.
У цій Стратегії терміни, що вживаються, мають таке значення:
електронна демократія - форма суспільних відносин, за якої громадяни та організації
залучаються до державотворення та державного управління, а також до місцевого
самоуправління шляхом широкого застосування інформаційно-комунікаційних технологій
(далі - е-демократія);
електронна економіка - форма економічних відносин у сфері виробництва, розподілу,
обміну та споживання товарів, робіт і послуг, наданих в електронному вигляді за допомогою
інформаційно-комунікаційних технологій (далі - е-економіка);
електронна комерція - форма торгівлі товарами та послугами за допомогою
інформаційно-комунікаційних технологій, що включає всі фінансові та торгові трансакції,
які проводяться за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій, та бізнес-процеси,
пов’язані з проведенням таких трансакцій (далі - е-комерція);
електронна послуга - послуга, надана громадянам та організаціям в електронному
вигляді за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій (далі - е-послуга);
електронна культура - форма культури, яка передбачає стимулювання та мотивування
поширення здобутків у сфері культури за допомогою інформаційно-комунікаційних
технологій (далі - е-культура);
електронна освіта - форма отримання освіти, що здобувається з використанням
виключно інформаційно-комунікаційних технологій (далі - е-освіта);
електронна медицина - діяльність з використанням електронних інформаційних ресурсів
у сфері охорони здоров’я та забезпечення оперативного доступу медичних працівників та
пацієнтів до них (далі - е-медицина);
інформаційна
інфраструктура
сукупність
різноманітних
інформаційних
(автоматизованих) систем, інформаційних ресурсів, телекомунікаційних мереж і каналів
передачі даних, засобів комунікацій і управління інформаційними потоками, а також
організаційно-технічних структур, механізмів, що забезпечують їх функціонування;

інформаційний ресурс - систематизована інформація або знання, що мають цінність у
певній предметній області і можуть бути використані людиною в своїй діяльності для
досягнення певної мети.
Загальносвітовою тенденцією є трансформація індустріального суспільства у
постіндустріальне, що відбувається в умовах посилення глобалізаційних процесів,
розширення сфери послуг і нематеріального виробництва у результаті науково-технічного
прогресу, у тому числі масштабного, глибинного та динамічного проникнення інформаційнокомунікаційних технологій в усі сфери життєдіяльності особи, суспільства, суб’єктів
господарювання та держави.
Раціональне врахування впливу комплексу таких та інших різновекторних факторів, а
також особливостей розвитку держави потребує розроблення скоординованих заходів щодо
розвитку інформаційного суспільства та суспільства знань. З цією метою необхідно
об’єднати зусилля держави, бізнесу та громадянського суспільства. На даний час для
більшості держав розвиток інформаційного суспільства є одним з національних пріоритетів.
При цьому інформаційно-комунікаційні технології є необхідним інструментом соціальноекономічного прогресу, одним з основних чинників інноваційного розвитку економіки.
Результати застосування міжнародного досвіду свідчать, що цифрові технології стали
рушійною силою соціально-економічного розвитку, відновлення економіки багатьох держав
світу та визначають основу сталого розвитку в майбутньому.
Розвинуті держави світу на межі XX-XXI століть поставили собі за мету прискорений
перехід до нового етапу розвитку - інформаційного суспільства, що дасть змогу забезпечити
рівень суспільного добробуту, здійснити перехід від економіки з паливно-сировинною
спрямованістю до економіки, заснованої на знаннях, досягти скорочення числа загроз
національній безпеці, залучити громадян до всіх благ інформаційного суспільства.

Сучасний стан розвитку інформаційного суспільства в Україні
Законом України “Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні
на 2007-2015 роки”, іншими нормативно-правовими актами визначено необхідність розвитку
інформаційного суспільства, орієнтованого на інтереси людей, відкритого для всіх, в якому
кожна людина може створювати і накопичувати інформацію та знання, мати до них вільний
доступ, користуватися і обмінюватися ними, мати можливість повною мірою реалізувати
свій потенціал, сприяти суспільному і особистісному розвиткові та підвищувати якість
життя.
Україна має власну історію розвитку базових засад інформаційного суспільства:
діяльність всесвітньо відомої школи кібернетики; розроблення на початку 90-х років
минулого століття концепції та програми інформатизації; створення різноманітних
інформаційно-комунікаційних технологій і загальнодержавних електронних інформаційноаналітичних систем різного рівня та призначення.
Сформовано основні правові засади побудови інформаційного суспільства шляхом
прийняття ряду нормативно-правових актів, які, зокрема, регулюють суспільні відносини у
сфері сприяння розвитку громадянського суспільства, створення інформаційних електронних
ресурсів, захисту прав інтелектуальної власності на такі ресурси, гарантій та механізму
доступу до публічної інформації, розвитку електронного урядування та відкритого уряду,
електронного документообігу, інформаційної безпеки тощо.
Суб’єктами господарювання прискорено запроваджуються нові сучасні інформаційнокомунікаційні технології та рішення щодо створення інформаційних ресурсів і

запровадження електронних технологій для підвищення конкурентоспроможності.
Активізується робота із запровадження новітніх інформаційно-комунікаційних
технологій у публічному секторі, зокрема освіті, науці, охороні здоров’я, культурі.
Громадяни активно включаються у глобальні процеси створення та використання
світових інформаційних ресурсів.
Отже, національна інформаційна сфера перебуває у стані активного становлення,
гармонійного включення у глобальний світовий інформаційний простір та є основою
розвитку інформаційного суспільства в Україні.
Суттєві позитивні результати розвитку інформаційного суспільства отримано на
регіональному та місцевому рівні, у тому числі в Дніпропетровській та Одеській областях,
мм. Вінниці, Львові, Славутичі.
Водночас рівень розбудови інформаційного суспільства в Україні не відповідає
потенціалу та можливостям України. Основними чинниками, які призвели до гальмування
розвитку інформаційного суспільства в Україні, є:
відсутність дієвого механізму виконання завдань розвитку інформаційного суспільства.
Реалізація органами виконавчої влади плану заходів з виконання завдань, передбачених
Законом України “Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на
2007-2015 роки”, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 серпня
2007 р. № 653, не забезпечила створення умов для розвитку інформаційного суспільства в
Україні;
неефективність роботи Міжгалузевої ради з питань розвитку інформаційного
суспільства, утвореної відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14 січня 2009
р. № 4(Офіційний вісник України, 2009 р., № 3, ст. 77);
економічна криза, що призвела до зменшення обсягу фінансування робіт у рамках
виконання Національної програми інформатизації, внаслідок чого зменшився вплив
Програми на процеси інформатизації в державі та посилилася децентралізація підходів до
здійснення заходів з розбудови інформаційного суспільства відповідними державними
органами;
відсутність процедури погодження з Адміністрацією Держспецзв’язку створення та
розвитку інформаційно-телекомунікаційних систем, в яких оброблятиметься інформація, що
є власністю держави, або інформація з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої
встановлена законодавством;
низький рівень взаємодії замовників Національної програми інформатизації щодо
погодження Генеральним державним замовником Національної програми інформатизації
завдань (проектів) створення інформаційно-телекомунікаційних систем державними
органами.
З огляду на зазначене необхідно:
удосконалити нормативно-правову базу з питань забезпечення розвитку інформаційної
сфери та прискорити її адаптацію до європейських правових норм та стандартів;
забезпечити належну координацію дій усіх заінтересованих суб’єктів під час
запровадження інструментів е-демократії;

удосконалити інституціональний механізм формування, координації та здійснення
контролю за виконанням завдань розбудови інформаційного суспільства;
підвищити рівень інформаційної представленості України в Інтернет-просторі та
присутності в ньому українських інформаційних ресурсів;
забезпечити прийняття системних державних рішень, спрямованих на стимулювання
створення національних інноваційних структур (центрів, наукових парків і технопарків) для
розроблення конкурентоспроможних вітчизняних інформаційно-комунікаційних технологій;
підвищити на державному рівні значущість українського сегмента Інтернету як одного з
найважливіших
інструментів
розвитку
інформаційного
суспільства
та
конкурентоспроможності держави;
розробити на національному та місцевому рівні механізм ефективної громадської участі
та громадського контролю за реалізацією пріоритету розбудови інформаційного суспільства.
Крім того, уповільнено та
електронного урядування, а саме:

недостатньо

координується

процес

впровадження

результати розроблення і впровадження на замовлення державних
інформаційно-комунікаційних технологій не завжди мають системний характер;

органів

повільно впроваджуються сучасні засоби доступу громадян до публічної інформації
суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації;
органи місцевого самоврядування порівняно з центральними органами виконавчої влади
мають значно нижчий рівень інформаційно-технологічного забезпечення адміністративноуправлінських процесів, а також розвитку інформаційно-технологічної інфраструктури та
державних інформаційних систем;
відсутній системний підхід до впровадження електронного документообігу, що
взаємодіє в інтегрованій електронній інформаційно-аналітичній системі державних органів,
яка призначена насамперед для забезпечення міжвідомчої інформаційної взаємодії;
не виконується завдання з розбудови інформаційної інфраструктури, прийняття рішень
та стандартів у галузі електронного обміну інформацією на міжвідомчому рівні, а також між
державними органами, громадянами та організаціями, що є особливо актуальним у процесі
подальшого розвитку державних електронних інформаційних систем;
не забезпечене надходження та постійне архівне зберігання електронних документів з
електронним цифровим підписом;
низьким є рівень комп’ютерної грамотності державних службовців та посадових осіб
місцевого самоврядування, що актуалізує питання організації безперервного навчання та
оцінки навичок використання інформаційно-комунікаційних технологій;
зберігається
технологій;
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зберігаються проблеми організації широкосмугового доступу для користувачів і низькі
показники якості доступу до Інтернету.

Крім того, збільшується кількість проблем та ризиків, пов’язаних з інформаційною
безпекою, а саме:
зберігаються загрози національній безпеці, пов’язані з активним використанням
Інтернету і мобільного зв’язку з метою пропаганди протиправної діяльності;
збільшується частка використання інформаційно-комунікаційних технологій для
вчинення злочинів, зокрема крадіжок, вимагань, шахрайства;
актуалізуються питання захисту державних інформаційних ресурсів тощо.
За результатами міжнародних досліджень рейтинги України за окремими індексами, що
стосуються впровадження інформаційно-комунікаційних технологій, становлять:
глобальний індекс конкурентоспроможності 2011-2012 (WEF Global Competitiveness
Index) - 82 місце із 142 держав;
індекс технологічної готовності 2011-2012 (WEF Technological Readiness Index) - 82
місце із 142 держав;
індекс мережевої готовності 2011-2012 (WEF Networked Readiness Index) - 75 місце із
142 держав;
готовність уряду (Government readiness) - 122 місце із 138 держав;
використання урядом інформаційно-комунікаційних технологій (Government usage) - 75
місце із 138 держав;
рейтинг за електронною готовністю 2010 (EIU eReadiness Ranking) - 64 місце із 70
держав;
індекс електронного уряду ООН 2012 (UN e-Government Index) - 68 місце із 193 держав.
Проблеми, що перешкоджають підвищенню ефективності використання інформаційнокомунікаційних технологій з метою підвищення якості життя громадян, забезпеченню
конкурентоспроможності України, розвитку економічної, соціально-політичної, культурної
та духовної сфери суспільства, вдосконаленню системи прийняття державних управлінських
рішень, мають комплексний характер і не можуть бути розв’язані на рівні окремих
державних органів або адміністративно-територіальних одиниць. Усунення таких проблем
потребує значних ресурсів, скоординованого проведення організаційних змін і забезпечення
узгодженості дій за відповідним напрямом.
Умовами розвитку інформаційного суспільства є:
забезпечення координуючої ролі держави в реалізації національної інформаційної
політики із застосуванням принципів державно-приватного партнерства; організації
наукових досліджень, створення та розвитку трудового потенціалу;
концентрація ресурсів держави на пріоритетних завданнях розвитку інформаційного
суспільства;
розвиток національної інформаційно-комунікаційної інфраструктури та її інтеграція до
світової інфраструктури;

вільний доступ до інформації і знань, крім обмежень, установлених законом;
удосконалення законодавства
інформаційній сфері;
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питань

регулювання

суспільних

відносин

в

підтримка вітчизняних суб’єктів індустрії програмної продукції;
сприяння розвитку міжнародного співробітництва;
постійне вдосконалення бізнес-клімату і розвиток конкуренції;
становлення національної інформаційної індустрії;
впровадження новітніх технологій у систему виробництва і споживання та розвиток
високотехнологічного машинобудування.

Мета, принципи та завдання
Метою реалізації Стратегії є формування сприятливих умов для розбудови
інформаційного суспільства, соціально-економічного, політичного і культурного розвитку
держави з ринковою економікою, що керується європейськими політичними та
економічними цінностями, підвищення якості життя громадян, створення широких
можливостей для задоволення потреб і вільного розвитку особистості, підвищення
конкурентоспроможності України, вдосконалення системи державного управління за
допомогою інформаційно-комунікаційних технологій.
Для розвитку інформаційного суспільства необхідно застосовувати принципи:
рівноправного партнерства державних органів, громадян і бізнесу;
прозорості та відкритості діяльності державних органів;
гарантованості права на інформацію, вільного отримання та поширення інформації, крім
обмежень, установлених законом;
свободи вираження поглядів і переконань;
правомірності одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації;
інформаційної безпеки;
постійного навчання;
підконтрольності та підзвітності державних органів громадськості;
сприяння пріоритетному розвитку інформаційно-комунікаційних технологій;
чіткого розмежування повноважень і скоординованої взаємодії державних органів;
гарантованості повного ресурсного забезпечення національних програм та проектів
розвитку інформаційного суспільства.
Основні стратегічні цілі розвитку інформаційного суспільства та суспільства знань
визначено в Законі України “Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в

Україні на 2007-2015 роки”, які з урахуванням сучасного стану та тенденцій розвитку
України включають:
прискорення процесу розроблення та впровадження сучасних інформаційнокомунікаційних технологій у державне управління, охорону здоров’я, культуру, освіту,
науку, охорону навколишнього природного середовища, бізнес тощо;
розвиток електронної економіки;
забезпечення комп’ютерної та інформаційної грамотності громадян насамперед шляхом
створення системи освіти, орієнтованої на використання новітніх інформаційнокомунікаційних технологій у формуванні всебічно розвиненої особистості, та забезпечення
неперервності навчання;
розвиток національної інформаційної інфраструктури та її інтеграція до світової
інфраструктури;
підвищення якості та доступності адміністративних послуг, спрощення процедур їх
надання і скорочення відповідних витрат, деперсоніфікація надання адміністративних послуг
як інструмент зниження рівня корупції;
розвиток електронної демократії;
збереження культурної спадщини України шляхом документування її об’єктів на
цифрових носіях, забезпечення накопичення і збереженості електронних документів та
електронних інформаційних ресурсів;
досягнення ефективної участі регіонів України у процесах становлення інформаційного
суспільства, підтримку регіональних і місцевих ініціатив;
захист інформаційних прав громадян та організацій, авторського права, підтримку
демократичних інститутів та мінімізацію ризиків “інформаційної нерівності”;
захист персональних даних;
забезпечення відкритості інформації про діяльність державних органів та органів
місцевого самоврядування, розширення доступу до неї та надання можливості
безпосередньої участі як інститутів громадянського суспільства, так і громадян у процесах
підготовки і проведення експертизи проектів актів законодавства, здійснення контролю за
результативністю і ефективністю діяльності органів державної влади та органів місцевого
самоврядування;
удосконалення інформаційного законодавства;
поліпшення стану інформаційної безпеки.
Основними завданнями розвитку інформаційного суспільства в Україні є:
сприяння кожному громадянинові на засадах широкого використання сучасних
інформаційно-комунікаційних технологій у створенні інформації і знань, їх використанні та
обміні ними, виробництві товарів та наданні послуг;
забезпечення гарантій волевиявлення і самореалізації громадянина в інформаційному
суспільстві, а також вільного доступу до інформації та знань, крім установлених законом

обмежень;
повномасштабне входження України до глобального інформаційного простору;
прискорений розвиток інформаційного сектору економіки, який активно взаємодіє з
іншими секторами економіки з метою підвищення темпів економічного зростання;
впровадження новітніх інформаційно-комунікаційних технологій в усі сфери
суспільного життя, діяльність державних органів та органів місцевого самоврядування, у
тому числі в процесі реалізації Ініціативи “Партнерство “Відкритий уряд” та електронного
урядування;
гармонізація національного законодавства з європейським, дотримання цілей і
принципів, проголошених Організацією Об’єднаних Націй, Декларацією принципів та Плану
дій, напрацьованих на Всесвітніх зустрічах на вищому рівні з питань інформаційного
суспільства.

Етапи та основні напрями реалізації
Реалізація Стратегії передбачається у 2013-2020 роках.
На першому етапі реалізації Стратегії (2013-2015 роки) необхідно досягти цілей та
виконати завдання, що визначені Законом України “Про Основні засади розвитку
інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки”, внести зміни до плану заходів з
виконання завдань, передбачених Законом України “Про Основні засади розвитку
інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки”, затвердженого розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2007 р. № 653, з метою його актуалізації.
Необхідно забезпечити розроблення та прийняття Інформаційного кодексу України, Закону
України “Про електронну комерцію”, внести зміни до нормативно-правових актів щодо
Національної програми інформатизації, розробити базові норми, правила і регламенти
створення, впровадження, модернізації та експлуатації інформаційних ресурсів,
інформаційних, інформаційно-аналітичних, інформаційно-телекомунікаційних систем та
засобів інформатизації органів державної влади, а також визначити порядок здійснення
контролю за дотриманням таких правил, норм та регламентів.
На другому етапі (2016-2020 роки) передбачається гармонізувати досягнення розвитку
інформаційного суспільства в Україні із загальносвітовими та досягти:
розбудови інформаційної інфраструктури для забезпечення доступу громадян до
інформаційних послуг та інформаційно-комунікаційних технологій;
спрощення процедури доступу громадян до інформації та знань за допомогою
інформаційно-комунікаційних технологій, крім обмежень, установлених законом;
забезпечення сталого розвитку національної економіки за допомогою новітніх
інформаційно-комунікаційних технологій, насамперед е-економіки та е-комерції з
використанням інформаційно-комунікаційних технологій;
підвищення ефективності та якості державного управління з надання адміністративних
послуг в електронній формі, прозорості та відкритості діяльності державних органів,
активності громадян та організацій у формуванні та реалізації державної політики,
здійснення контролю за діяльністю державних органів;
широке впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освіту, культуру,
архівну справу, охорону здоров’я, охорону навколишнього природного середовища тощо;

посилення мотивації до використання інформаційно-комунікаційних технологій;
забезпечення інформаційної безпеки;
запровадження системи індикаторів розвитку інформаційного суспільства в Україні;
забезпечення подальшого розвитку Національної системи конфіденційного зв’язку як
інтегрованої основи для загальнодержавних інформаційних систем електронної взаємодії
державних органів;
поліпшення кадрового потенціалу у сфері інформаційно-комунікаційних технологій.
Основними напрямами реалізації Стратегії за зазначеними етапами є розвиток таких
сфер суспільного життя.
Інформаційна інфраструктура
Формування сучасної інформаційної інфраструктури передбачає:
розвиток національної, галузевих і регіональних інформаційних систем, мереж та
електронних ресурсів, електронних інформаційно-аналітичних систем державних органів та
органів місцевого самоврядування;
забезпечення електронної взаємодії державних органів між собою та з громадянами і
організаціями;
створення вітчизняними виробниками з урахуванням результатів досліджень
ситуаційних центрів, засобів інформатизації, розроблення комп’ютерних програм, зокрема з
відкритими кодами, та новітніх конкурентоспроможних інформаційно-комунікаційних
технологій;
впровадження інтелектуальних інформаційних та інформаційно-аналітичних технологій,
інтегрованих систем баз даних та знань, національних інформаційних ресурсів;
створення та застосування суперкомп’ютерних систем, зокрема на основі грід- та
“хмарних” технологій;
активізацію впровадження систем електронних розрахунків за придбані товари, виконані
роботи та надані послуги;
забезпечення надання усіх видів соціальної допомоги у межах єдиного державного
порталу;
створення електронних інформаційних ресурсів з метою забезпечення належного рівня
соціального захисту громадян України, іноземців та осіб без громадянства, що перебувають в
Україні на законних підставах;
сприяння впровадженню цифрового телерадіомовлення, розроблення національних
стандартів цифрового мовлення з урахуванням європейського досвіду;
створення системи суспільного телебачення і радіомовлення України;
виконання зобов’язань щодо міжнародного співробітництва, спрямованого на розвиток

інформаційної інфраструктури та забезпечення розширення участі України у відповідних
міжнародних ініціативах;
створення інфраструктури широкосмугового доступу до Інтернету на всій території
України;
забезпечення вільного недискримінаційного доступу всіх суб’єктів ринку
телекомунікацій до житлових будинків та офісних приміщень для будівництва
телекомунікаційної інфраструктури;
створення в усіх населених пунктах України умов для доступу до Інтернету, в тому
числі шляхом розбудови мережі пунктів колективного доступу;
прискорення конверсії радіочастотного ресурсу на користь цивільних користувачів;
модернізацію системи телерадіомовлення, розширення зони постійного приймання
українських телерадіопрограм;
впровадження новітніх технологій у спеціальні телекомунікаційні мережі, зокрема в
Національну систему конфіденційного зв’язку;
розвиток технологій виготовлення оптичних носіїв для довгострокового зберігання
інформації;
створення Національного депозитарію електронних інформаційних ресурсів;
приведення державних електронних інформаційних ресурсів у відповідність із
стандартами і технічними регламентами, загальнодержавними, галузевими та локальними
класифікаторами і довідниками;
впровадження в діяльність державних органів технологій ситуативного управління для
підготовки і підтримки прийняття рішень державного управління;
розроблення та впровадження національних стандартів і технічних регламентів
застосування інформаційно-комунікаційних технологій, гармонізованих з відповідними
стандартами держав - членів ЄС;
створення та впровадження єдиної загальнодержавної системи
документообігу з використанням електронного цифрового підпису;

електронного

розширення переліку електронних послуг, які можуть надаватися із застосуванням
електронних цифрових підписів, у тому числі електронної ідентифікації суб’єктів
електронної взаємодії та систем, за допомогою яких здійснюється така взаємодія.
Доступ до інформації та знань
Громадяни повинні мати широкий доступ до інформації та знань, насамперед до
публічної інформації. Відкрита інформація є основою дієвого та прозорого процесу
прийняття рішень, а також умовою для розвитку демократичного суспільства. Реалізація
державної політики повинна сприяти розширенню можливостей отримання інформації для
всіх верств населення, у тому числі осіб з обмеженими можливостями, створенню
інформаційного наповнення та якісного контенту.
Політика забезпечення доступу до інформації та знань спрямована на:

підтримку інституціональних зусиль з нарощення потенціалу;
надання доступу до суспільно необхідної інформації;
запровадження механізму вільного, спрощеного та безоплатного доступу, в тому числі з
використанням Інтернету, до інформації, що міститься в державних реєстрах, у визначених
законом випадках;
забезпечення розвитку суспільного телебачення і радіомовлення;
створення та впровадження єдиної інформаційної системи надбань документальної
спадщини.
Е-економіка
У сфері е-економіки передбачається стимулювання розвитку електронної економічної
діяльності або видів економічної діяльності за допомогою інформаційно-комунікаційних
технологій, створення умов для:
розвитку конкурентоспроможних високотехнологічних галузей, зокрема засобів
обчислювальної техніки, радіоелектроніки, телекомунікаційного устаткування і програмного
забезпечення, високотехнологічного машинобудування;
розвитку електронного ринку як системи економічних відносин у віртуальному
просторі, що складаються у процесі торгівлі послугами або товарами за допомогою
інформаційно-комунікаційних технологій;
стимулювання
створення
нових
підприємств,
високотехнологічного устаткування і продукції;

зайнятих

виробництвом

збільшення обсягів експорту продукції і послуг;
підвищення економічної ефективності використання об’єктів інтелектуальної власності.
Одним з основних завдань формування е-економіки є розвиток електронного бізнесу.
Зазначене завдання розв’язується шляхом розвитку і застосування підприємствами
технологій та інструментів електронної торгівлі; використання електронного цифрового
підпису і забезпечення інформаційної безпеки; впровадження системи дистанційного
обслуговування у банківській системі; забезпечення подальшої інтеграції національної
платіжної системи з міжнародними платіжними системами. Створення е-економіки
сприятиме конкурентоспроможності національної економіки, розвитку виробництва товарів і
послуг з високою доданою вартістю.
Основою формування е-економіки є надійна і безпечна взаємодія всіх суб’єктів у
процесі провадження комерційної діяльності.
Формування системи електронної звітності з метою зменшення витрат часу громадян та
організацій на підготовку та подання звітності відповідним державним органам за
принципом “єдиного вікна”.
На даний час необхідно насамперед розробити нормативно-правову базу у сфері екомерції та її гармонізації з міжнародними стандартами.

Електронне урядування
Впровадження електронного урядування, створення електронного уряду та становлення
е-демократії передбачають нові форми організації діяльності та взаємодії державних органів
з громадянами та організаціями. Основними засадами розвитку електронного урядування
відповідно до Законів України “Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в
Україні на 2007-2015 роки”, “Про Національну програму інформатизації” та Концепції
розвитку електронного урядування в Україні, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів
України від 13 грудня 2010 р. № 2250 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 97, ст. 3443), є:
удосконалення нормативно-правового забезпечення;
розроблення та впровадження концептуальних засад інтегрованої системи “Електронний
Уряд”;
забезпечення ефективності та якості адміністративних послуг населенню та бізнесу, що
надаються за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій;
створення системи електронної взаємодії державних органів;
впровадження в діяльність державних органів типових організаційно-технологічних
рішень та забезпечення їх ефективного функціонування;
впровадження відомчих інформаційних систем планування та управлінської звітності в
рамках створення єдиної державної системи контролю результативності діяльності
державних органів щодо забезпечення розвитку соціально-економічної сфери;
нормативно-правове регулювання
електронних документів;

процедури

забезпечення

архівного

зберігання

створення Єдиного державного порталу адміністративних послуг для забезпечення
надання органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами влади
Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування адміністративних послуг
громадянам і організаціям;
здійснення додаткових заходів, спрямованих на створення сприятливих умов для
надання послуг із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема особам,
які потребують соціальної допомоги та реабілітації;
підвищення ефективності та прозорості процедури здійснення державних закупівель з
урахуванням інтенсифікації впровадження системи електронних державних закупівель;
поширення досвіду, набутого під час реалізації пілотних проектів у сфері е-урядування,
зокрема таких як “Електронне міністерство”, “Електронний регіон”, “Електронне місто”,
“Електронне село”;
організація та впровадження у рамках виконання міжнародної програми “Бібліоміст глобальні бібліотеки в Україні” ініціативи “Публічні бібліотеки - мости до електронного
урядування”;
проходження державними службовцями та посадовими особами
самоврядування навчання з питань впровадження електронного урядування.

місцевого

Е-демократія
Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у систему суспільних відносин
дає змогу розширити можливості суспільно-політичної участі громадян, створити умови для
зростання громадської активності та становлення е-демократії. Основними засадами та
напрямами розвитку е-демократії, що визначені Концепцією розвитку електронного
урядування в Україні, схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13 грудня
2010 р. № 2250 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 97, ст. 3443), Стратегією державної
політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні, затвердженою Указом
Президента України від 24 березня 2012 р. № 212, та планом дій з впровадження в Україні
Ініціативи “Партнерство “Відкритий Уряд”, схваленим розпорядженням Кабінету Міністрів
України від 5 квітня 2012 р. № 220, є:
удосконалення нормативно-правового забезпечення у частині організації електронної
взаємодії громадян та організацій з державними органами;
активне використання новітніх інформаційно-комунікаційних технологій для
забезпечення участі громадян та організацій у формуванні та реалізації державної політики,
у тому числі шляхом підтримки пілотних інтернет-проектів;
формування мережевої культури комунікації на засадах партнерства;
визнання важливої ролі засобів масової інформації як майданчиків для публічних
форумів та дискусій, за допомогою яких громадяни мають можливість відстоювати свої
суспільні інтереси;
створення та впровадження інтегрованої інформаційно-аналітичної системи
“Електронний парламент України”, яка забезпечить доступ громадян до інформації про
парламентську діяльність та документів, а також стимулює розвиток рівноправного цілісного
інформаційного суспільства у результаті використання сучасних інформаційнокомунікаційних технологій і стандартів;
створення на базі Національного центру підтримки електронного урядування системи
інтерактивної взаємодії з громадянами з використанням наявних соціальних мереж “Ми
розвиваємо електронне урядування”;
сприяння співпраці державних органів з інститутами громадянського суспільства,
експертами та міжнародними партнерами у розробленні проектів нормативно-правових
актів, стандартів та впровадженні пілотних проектів електронної демократії з дотриманням
прав людини та верховенства права.
Е-освіта
Однією з основних умов успішної реалізації державної політики у сфері розвитку
інформаційного суспільства є забезпечення навчання, виховання, професійної підготовки
людини для роботи в інформаційному суспільстві.
Основними засадами розвитку інформаційного суспільства та Національною доктриною
розвитку освіти визначено пріоритетні заходи, що спрямовані на реалізацію державної
політики у зазначеній сфері, здійснення яких, зокрема, забезпечить удосконалення
навчально-виховного процесу, доступність та ефективність освіти, підготовку молодого
покоління до життєдіяльності в інформаційному суспільстві, створить умови для приведення
рівня і якості освітнього потенціалу у відповідність з вимогами кадрового забезпечення

інноваційного розвитку України, а саме:
забезпечення поступової інформатизації системи освіти, спрямованої на задоволення
освітніх інформаційних і комунікаційних потреб учасників навчально-виховного процесу;
формування та впровадження інформаційного освітнього середовища в системі загальної
середньої, позашкільної, професійно-технічної, вищої та післядипломної освіти;
розроблення індивідуальних модульних навчальних програм різних рівнів складності
залежно від конкретних потреб, а також випуск електронних підручників та енциклопедій;
створення інформаційної системи підтримки освітнього процесу, системи інформаційноаналітичного забезпечення у сфері управління навчальними закладами, інформаційнотехнологічного забезпечення моніторингу освіти;
забезпечення у повному обсязі навчальних закладів комп’ютерними комплексами та
мультимедійним обладнанням;
розвиток мережі електронних бібліотек на всіх освітніх рівнях;
створення системи дистанційного навчання, у тому числі для осіб з обмеженими
можливостями та дітей, які перебувають на довготривалому лікуванні, та забезпечення на їх
основі ефективного впровадження і використання інформаційно-комунікаційних технологій
на всіх освітніх рівнях усіх форм навчання;
забезпечення навчально-виховного процесу засобами інформаційно-комунікаційних
технологій, а також доступу навчальних закладів до світових інформаційних ресурсів;
створення відкритої мережі освітніх ресурсів;
створення національного науково-освітнього простору, який ґрунтуватиметься на
об’єднанні різних національних багатоцільових інформаційно-комунікаційних систем;
розроблення методологічного забезпечення у частині використання комп’ютерних
мультимедійних технологій у процесі викладання предметів та дисциплін;
удосконалення навчальних планів, відкриття нових спеціальностей з новітніх
інформаційно-комунікаційних технологій, втілення принципу “освіта протягом усього
життя”;
забезпечення вільного доступу до засобів інформаційно-комунікаційних технологій та
інформаційних ресурсів, особливо у сільській місцевості та важкодоступних населених
пунктах;
підвищення рівня комп’ютерної грамотності населення, зокрема пенсіонерів,
малозабезпечених осіб та осіб, що потребують соціальної допомоги та реабілітації;
створення умов для оволодіння протягом найближчих п’яти років усіма випускниками
шкіл комп’ютерною грамотністю;
забезпечення всіх навчальних закладів широкосмуговим доступом до міжнародних
науково-освітніх мереж та Інтернету.
Наука та інновації

У сучасному світі конкурентоспроможність держав підвищується насамперед у
результаті розвитку науки та інновацій, що забезпечується прискореним запровадженням
інформаційно-комунікаційних технологій, створенням на їх основі нових ресурсів, методів,
інструментів, технологій.
Для створення зазначених умов необхідно:
стимулювати розвиток наукових та науково-технічних досліджень шляхом
запровадження новітніх інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема технологій
розвитку наукової мережі УРАН, приєднання до світових комп’ютерних мереж, у тому числі
наукової мережі GEANT, стимулювання оновлення парку суперкомп’ютерів;
прискорити розвиток національної системи цифрової науково-технічної інформації,
забезпечивши при цьому створення цифрових ресурсів та електронних баз даних наукової та
науково-технічної інформації;
забезпечити доступ до іноземних цифрових ресурсів та електронних світових баз даних
наукової та науково-технічної інформації;
стимулювати розвиток українського сегмента мереж наукової співпраці та наукових
колективів;
надавати державно-приватну підтримку в реалізації проектів створення електронних
наукових ресурсів з відкритим доступом.
Особливу увагу в розбудові інформаційного суспільства необхідно приділити
випереджальному розвиткові фундаментальних і прикладних наукових досліджень та
наукоємних технологій, інноваційному розвиткові вітчизняної індустрії програмування,
інфраструктури виробництва інформаційно-комунікаційних технологій.
Е-культура
Основними пріоритетами діяльності є створення електронних версій культурного
надбання бібліотек, музеїв, архівів, образотворчого мистецтва (живопис, графіка,
скульптура), нерухомого культурного надбання (архітектура, ландшафт), кіно, телебачення
тощо.
З метою розвитку е-культури необхідно здійснювати заходи щодо:
підвищення ефективності використання і забезпечення доступу до документів, які
зберігаються у бібліотечних фондах, з використанням інформаційно-комунікаційних
технологій, зокрема шляхом виконання Державної цільової національно-культурної
програми створення єдиної інформаційної бібліотечної системи “Бібліотека - XXI”,
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2011 р. № 956
(Офіційний вісник України, 2011 р., № 71, ст. 2672);
сприяння створенню в електронній формі культурних цінностей, їх збереженню та
забезпеченню широкого доступу;
забезпечення процесів переведення в електронну форму документів архівних,
бібліотечних, музейних фондів, інших фондів закладів культури та створення електронних
інформаційно-пошукових систем з історії, культури, народної творчості, сучасного
мистецтва України, зокрема підвищення рівня забезпечення збереженості документів

Національного архівного фонду;
накопичення національних інформаційних ресурсів в економічній, науково-технічній,
соціальній, національно-культурній сфері, охороні навколишнього природного середовища з
обов’язковим створенням української лінгвістичної системи та українського лінгвістичного
порталу в Інтернеті;
створення
необхідної
техніко-технологічної
інфраструктури,
електронних
інформаційних ресурсів в архівах, бібліотеках, музеях, науково-дослідних установах з
визначенням вимоги щодо обов’язковості сумісності таких ресурсів;
реалізація пілотного проекту “Єдина інформаційна система надбань документальної
спадщини”;
підтримка діяльності державних та інших організацій із збереження в суспільстві
культурних і моральних цінностей, традицій патріотизму і гуманізму з використанням
інформаційно-комунікаційних технологій.
Е-медицина
Відповідно до програми Європейського Союзу “Європейська стратегія здоров’я 2020”
необхідно розробити та забезпечити виконання Загальнодержавної програми “Здоров’я 2020: український вимір”, що сприятиме вдосконаленню підходів до методів розв’язання
актуальних проблем у галузі охорони здоров’я.
Принципово новим для України підходом до реформування медичної галузі є створення
єдиної (інтегрованої) інформаційно-аналітичної системи обліку стану здоров’я громадян
України, а також іноземців та осіб без громадянства, що перебувають в Україні на законних
підставах, на основі електронної ідентифікації пацієнтів у закладах охорони здоров’я, збору
даних профілактичних обстежень з метою подальшого використання в аналітичних,
експертних і статистичних системах. Важливою умовою створення зазначеної системи є
забезпечення дотримання норм статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних
свобод, створення системи дистанційного консультування та діагностики з використанням
інформаційно-комунікаційних технологій, що об’єднують великі заклади охорони здоров’я
та наукові установи.
Е-медицина повинна забезпечувати взаємодію між пацієнтами, медичними
працівниками та установами за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій.
Основними напрямами діяльності в галузі розвитку е-медицини є:
впровадження автоматизованих інформаційних галузевих систем, які, зокрема, дають
змогу перейти до ведення медичної документації в електронному вигляді;
розвиток телемедицини;
удосконалення розвитку системи моніторингу стану здоров’я населення;
створення та впровадження нових комп’ютерних технологій профілактики захворювань,
діагностики, забезпечення лікувальних процесів;
створення загальнодоступних електронних медичних ресурсів.
Охорона навколишнього природного середовища

Основою розвитку інформаційно-комунікаційної інфраструктури у сфері охорони
навколишнього природного середовища є створення і забезпечення роботи мережі
загальнодержавної екологічної автоматизованої інформаційно-аналітичної системи
забезпечення доступу до екологічної інформації, побудованої з використанням
геоінформаційних технологій збирання, зберігання, обробки та передачі екологічної
інформації з метою проведення аналізу, моделювання і прогнозування стану охорони
навколишнього природного середовища. Інформаційно-аналітична система, що
функціонуватиме на основі інтегрованої інформації про різні види виробничої діяльності,
повинна вирішувати питання прогнозування забруднення навколишнього природного
середовища, проведення аналізу та оцінки ризику еколого-економічних конфліктів,
прогнозування наслідків техногенного впливу і природних катастроф для надійного захисту
екологічного простору України та раціонального використання природних ресурсів.
Основною метою управління станом охорони навколишнього природного середовища є
створення сприятливих умов для збереження безпечного для існування живої і неживої
природи навколишнього середовища, захисту життя і здоров’я населення від негативного
впливу, зумовленого забрудненням навколишнього природного середовища, досягнення
гармонійної взаємодії суспільства і природи, охорони, раціонального використання і
відтворення природних ресурсів. Регіональними елементами мережі загальнодержавної
екологічної автоматизованої інформаційно-аналітичної системи є такі об’єкти моніторингу,
як атмосферне повітря, поверхневі та підземні води, ґрунти і зелені насадження, екзогенні
процеси, окремо необхідно виділити транспортні магістралі, промислові підприємства та
міські інженерні господарства.
Для вдосконалення системи охорони навколишнього природного середовища необхідно
забезпечити:
використання та розвиток інформаційно-комунікаційних технологій у сфері екології і
використання природних ресурсів;
реалізацію проектів і виконання програм з використанням інформаційно-комунікаційних
технологій у галузі сталого виробництва, споживання, екологічно безпечної утилізації та
переробки відповідних компонентів;
створення на базі інформаційно-комунікаційних технологій систем прогнозування та
моніторингу впливу природних і техногенних катастроф на навколишнє природне
середовище.
Інформаційна безпека
Забезпечення інформаційної безпеки у процесі використання інформаційнокомунікаційних технологій є однією з найважливіших умов успішного розвитку
інформаційного суспільства. Пріоритетами діяльності в галузі забезпечення інформаційної
безпеки є:
сприяння
продукту;

виробництву

конкурентоспроможного

національного

інформаційного

сприяння вітчизняному виробництву засобів захисту інформації, створенню захищених
інформаційно-телекомунікаційних
систем,
запровадження
сучасних
захищених
інформаційних технологій в інтересах державного управління;
створення ефективної системи

виявлення та запобігання загрозам державних

електронних інформаційних ресурсів, у тому числі щодо протидії розповсюдженню
комп’ютерних вірусів, програмних і апаратних закладок, а також витоку інформації
технічними каналами та за рахунок несанкціонованих дій;
забезпечення цілісності, доступності та конфіденційності інформаційних ресурсів
України, які створюють умови для розвитку особи, стійкого функціонування суспільства і
держави, захисту персональних даних та інформації, що перебуває у володінні фізичних,
юридичних осіб та держави, від зовнішніх і внутрішніх інформаційних загроз, зокрема
шляхом протидії комп’ютерним злочинам;
забезпечення безпеки інформаційно-телекомунікаційних систем органів державної влади
та органів місцевого самоврядування, інформаційно-телекомунікаційних систем, які
функціонують в інтересах управління державою, задовольняють потреби оборони та безпеки
держави, кредитно-банківських та інших сфер національної економіки, систем управління
об’єктами критичної інфраструктури;
удосконалення нормативно-правової бази щодо забезпечення інформаційної безпеки,
зокрема кібернетичної безпеки національної критичної інфраструктури;
впровадження захищеного механізму ідентифікації учасників електронної взаємодії;
формування системи моніторингу безпеки інформаційних ресурсів та систем.
Міжнародне співробітництво
Основними напрямами реалізації цієї Стратегії в рамках міжнародного співробітництва
у сфері розвитку інформаційного суспільства є:
дотримання рішень Окінавської хартії глобального інформаційного суспільства (2000
року), Женевського (2003 рік) та Туніського (2005 рік) всесвітніх самітів з питань
інформаційного суспільства, Європейської стратегії взаємодії (2008 рік), рамкових
європейських програм;
участь державних органів у міжнародному інформаційному обміні;
участь державних органів у створенні системи міжнародної інформаційної безпеки,
удосконалення взаємодії спеціально уповноважених державних органів України та іноземних
держав у сфері запобігання, виявлення, припинення та ліквідації наслідків використання
інформаційно-комунікаційних технологій у терористичних та інших злочинних цілях;
участь України в міжнародних дослідницьких проектах за основними напрямами
розвитку науки, технологій і техніки;
участь у розробленні міжнародних стандартів у сфері інформаційних і
телекомунікаційних технологій, гармонізація національної системи стандартів та
сертифікації у зазначеній сфері з міжнародною;
участь у європейських програмах розвитку інформаційного суспільства та Ініціативі
“Партнерство “Відкритий Уряд”;
участь у реалізації Стратегії співробітництва держав - учасниць СНД у розбудові та
розвитку інформаційного суспільства.

Основний механізм впровадження Стратегії

Заходи щодо реалізації Стратегії, органи, відповідальні за їх виконання, та строки
виконання таких заходів визначаються у планах заходів щодо її реалізації, насамперед у
Національному плані дій щодо впровадження Програми економічних реформ на відповідний
рік.
Реалізація положень Стратегії здійснюється також шляхом включення відповідних
заходів до переліку завдань (проектів) Національної програми інформатизації.
Реалізація положень Стратегії, виконання планів заходів, моніторинг стану їх виконання
здійснюються органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування на підставі,
у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Однією з умов успішної реалізації Стратегії є розроблення і впровадження системи
моніторингу з урахуванням об’єктивних показників. Моніторинг реалізації Стратегії
проводить Держінформнауки. До проведення моніторингу з метою дотримання
об’єктивності та неупередженості залучатимуться неурядові організації, незалежні інститути
та експерти.
Результати моніторингу включаються до щорічної доповіді про стан інформатизації в
Україні,
яка
згідно
із Законом
України
“Про
Національну
програму
інформатизації” подається Кабінетом Міністрів України Верховній Раді України.
Інститути громадянського суспільства здійснюють контроль за діяльністю державних
органів щодо реалізації Стратегії, зокрема шляхом проведення громадської експертизи
проектів нормативно-правових актів та концептуальних документів з питань інформаційного
суспільства.
Результати моніторингу можуть бути підставою для коригування планів заходів з
реалізації Стратегії.

Фінансове забезпечення реалізації Стратегії
Фінансування заходів щодо реалізації Стратегії здійснюється за рахунок коштів
державного і місцевих бюджетів, інвестицій підприємств та організацій, грантів
міжнародних організацій, а також інших не заборонених законодавством джерел.
Обсяги видатків на виконання заходів уточнюються щороку з урахуванням можливостей
державного та відповідних місцевих бюджетів, конкретизації завдань за підсумками
виконання у попередні роки.

Поширення ідей розвитку інформаційного суспільства та
суспільства знань
З метою поширення ідей розвитку інформаційного суспільства та суспільства знань для
кожного громадянина держава вживатиме заходів для організації та проведення
конференцій, форумів, семінарів, засідань за круглим столом, сприяння залученню засобів
масової інформації, використання нових медіа-ресурсів, створення та підтримки
інформаційних веб-сайтів, видання буклетів, брошур, книжок, у тому числі на електронних
носіях.

Оціночні (контрольні) показники та індикатори розвитку
інформаційного суспільства в Україні
Для оцінки стану розвитку інформаційного суспільства в Україні та досягнення
основних стратегічних цілей, що визначені Стратегією, використовуються контрольні

показники та індикатори Національної системи індикаторів розвитку інформаційного
суспільства, результати державних статистичних спостережень у сфері інформатизації та
індекси міжнародних рейтингів розвитку інформаційного суспільства.
За результатами виконання Стратегії необхідно досягти контрольних показників згідно з
таблицею:
Таблиця
Контрольні показники та індикатори розвитку інформаційного суспільства
Найменування індексу

Значення індексу за роками
2013

2015

2020

1. Глобальний індекс конкурентоспроможності
(WEF Global Competitiveness Index)

70 місце

65 місце

50 місце

2. Індекс технологічної готовності
(WEF Technological Readiness Index)

80 місце

65 місце

50 місце

3. Індекс мережевої готовності
(WEF Networked Readiness Index)

73 місце

65 місце

60 місце

4. Готовність уряду
(Government readiness)

120 місце

90 місце

60 місце

5. Використання урядом інформаційнокомунікаційних технологій
(Government usage)

73 місце

65 місце

55 місце

6. Рейтинг за електронною готовністю
(EIU eReadiness Ranking)

63 місце

58 місце

50 місце

7. Індекс електронного уряду ООН
(UN e-Government Index)

65 місце

60 місце

50 місце

8. Частка користувачів Інтернетом, відсотків

40

50

75

9. Частка електронного документообігу між
органами державної влади в загальному обсязі
документообігу, відсотків

25

50

75

10. Частка документів Національного архівного
фонду, переведених в електронну форму, в
загальному обсязі суспільно значущих
документів, відсотків

5

15

30

11. Частка бібліотечних фондів, переведених в
електронну форму, в загальному обсязі фондів,
відсотків

5

20

50

12. Показник охоплення населення цифровим

15

50

100

наземним ефірним телерадіомовленням, у тому
числі телебаченням високої чіткості, відсотків
13. Частка адміністративних послуг в
електронному вигляді, відсотків

10

40

50

14. Частка населення та суб’єктів
господарювання як користувачів
адміністративних послуг в електронному вигляді,
відсотків

10

40

50

Оцінка ефективності реалізації Стратегії повинна ґрунтуватися на результатах
виконання планів заходів та планів дій з розвитку інформаційного суспільства, позиції
України у міжнародних рейтингах, результатах моніторингу України, отриманих
міжнародними організаціями, результатах статистичних спостережень Держстату,
соціологічних досліджень та опитувань громадськості.

Очікувані результати
Реалізація Стратегії дасть змогу:
підвищити національну конкурентоспроможність у результаті розвитку людського
потенціалу, насамперед у високоінтелектуальних сферах;
підвищити якість життя шляхом забезпечення економічного зростання, надання якісного
доступу до послуг у сферах інформації, освіти, науки, охорони здоров’я, урядування та
широкого використання інформаційно-комунікаційних технологій;
створити нові робочі місця, розширити можливості населення щодо працевлаштування;
підвищити рівень соціального захисту вразливих верств населення, зокрема осіб, які
потребують соціальної допомоги та реабілітації;
створити сучасну захищену інформаційну інфраструктуру та забезпечити створення
умов для безпечного функціонування національної критичної інфраструктури;
сприяти становленню відкритого демократичного суспільства, яке гарантуватиме
дотримання конституційних прав громадян щодо участі у суспільному житті, прийнятті
відповідних рішень органами державної влади та органами місцевого самоврядування.

