
 

 

                    Додаток 

 

Стан виконання Плану заходів 

щодо реалізації Концепції розвитку цифрової економіки  

та суспільства України на 2018—2020 роки  

за I квартал 2018 року 

 

н/п 

 

Найменування заходів Відповідальні за виконання Стан виконання 

1. Запровадження використання 

сучасної термінології у цифровій 

сфері відповідно до європейських 

практик 

Мінекономрозвитку, МОН, 

Державне агентство з питань 

електронного урядування, 

Адміністрація Держспецзв’язку, 

Мін’юст 

Виконується. 

 

Мінекономрозвитку ініційовано створення робочої 

групи за участю заінтересованих ЦОВВ, представників 

Комітету з питань інформатизації та зв'язку, профільних 

асоціацій щодо розробки Плану широкосмугового 

доступу до Інтернету.  

Одним із головних питань діяльності робочої 

групи є внесення змін в законодавство, зокрема 

визначення поняття широкосмугового доступу до 

Інтернету з урахуванням міжнародних практик. 

2. Визначення індексів, індикаторів та 

методики оцінювання цифрового 

розвитку України відповідно до 

міжнародних практик 

Мінекономрозвитку, МОН, 

Державне агентство з питань 

електронного урядування, 

Адміністрація Держспецзв’язку, 

НКРЗІ (за згодою), Мін’юст, 

Держстат 

Виконується. 

 

3 метою здійснення оцінювання цифрового 

розвитку Держстат готовий надавати наявну статистичну 

інформацію у межах, визначених планом державних 

статистичних спостережень на 2018 рік. Для користувачів 

на офіційному веб-сайті Держстату (www.ukrstat.gov.ua) 

оприлюднено статистичні видання "Використання 

інформаційно-комунікаційних технологій на 

підприємствах", "Стан і розвиток зв’язку в Україні", 

"Транспорт і зв’язок України", "Доступ домогосподарств 

3. Забезпечення проведення 

регулярних оцінювань цифрового 

розвитку та визначення прогнозних 

показників цифрового розвитку 

України до 2020 року 

Мінекономрозвитку, МОН, 

Державне агентство з питань 

електронного урядування, 

Адміністрація Держспецзв’язку, 

НКРЗІ (за згодою), Мін’юст, 

Держстат 
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України до Інтернету". 

У 1 кварталі 2018 року запитів щодо надання додаткових 

даних до Держстату не надходило. 

4. Визначення та запровадження 

статистичної методології та 

статистичних спостережень з 

метою отримання статистичних 

даних щодо цифрового розвитку 

України з урахуванням 

міжнародних практик 

Мінекономрозвитку, Держстат, 

Державне агентство з питань 

електронного урядування, 

Адміністрація Держспецзв’язку, 

НКРЗІ (за згодою) 

Виконується. 

 

Перелік статистичних показників зі статистики 

інформаційно-комунікаційних технологій (далі - ІКТ) та 

методологія їх складання відповідають міжнародним та 

європейським вимогам: 

 

1 Регламенту (ЄС) Європейського парламенту та 

Ради від 21.04.2004 № 808/2004 стосовно статистики 

Співтовариства щодо інформаційного суспільства (з 

урахуванням регламентів стосовного його впровадження 

в конкретному році). 

2. Посібника зі складання статистики економіки 

інформаційних технологій (Конференція Організації 

Об'єднаних Націй з торгівлі та розвитку (UNCTAD), 

2009). 

3. Посібника вимірювання доступу домогосподарств 

та приватних осіб до ІКТ та масштабів їхнього 

використання (Міжнародна телекомунікаційна спілка 

(ITU), 2014). 

Інформація зі статистики ІКТ отримується в 

рамках державних статистичних спостережень: 

-  "Використання інформаційно-комунікаційних 

технологій на підприємствах"; 

-  "Діяльність операторів (провайдерів) 

телекомунікацій та поштового зв’язку"; 

-  "Обстеження умов життя домогосподарств". 

Узагальнена інформація за зазначеними 
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державними статистичними спостереженнями 

оприлюднюється на офіційному в еб-сайт і Держстату 

(www.ukrstat.gov.na) у розділі "Публікації" у відповідних 

рубриках: 

"Економічна статистика"/" Інформаційне суспільство", 

"Економічна статистика"/ "Транспорт", 

"Демографічна та соціальна статистика"/"Доходи та 

умови життя". 

Наразі з метою гармонізації з європейським 

обстеженням з питань використання ІКТ 

домогосподарствамн Держстат працює над 

удосконаленням переліку показників обстеження щодо 

доступу домогосподарств до Інтернету 

5. Запровадження принципу 

“цифровий за замовчуванням” 

під час підготовки нових або 

внесення змін до існуючих 

законодавчих актів та реалізації 

владних повноважень органами 

державної влади та органами 

місцевого самоврядування 

Державне агентство з питань 

електронного урядування, 

Мін’юст 

Виконується. 

 

З метою підвищення ефективності реалізації 

державної політики у сфері інформатизації, електронного 

урядування, електронної демократії, розвитку 

інформаційного суспільства Агентством розробляється 

проект постанови "Деякі питання цифрового розвитку" 

щодо запровадження принципу “цифровий за 

замовчуванням” під час підготування нових або внесення 

змін до чинних законодавчих актів і реалізації владних 

повноважень органами державної влади та органами 

місцевого самоврядування. Проаналізовано відповідну 

нормативно-правову базу в Україні та країнах ЄС. 

Готується цифровий стандарт послуг, який допоможе 

органам державної влади й органам місцевого 

самоврядування створювати та використовувати якісні 

цифрові послуги. 

6. Розроблення пропозиції щодо  МОН, Мінекономрозвитку, Виконується. 

http://www.ukrstat.gov.na/
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впровадження базових 

цифрових послуг для 

використання громадянами у 

сфері освіти, охорони 

здоров’я, транспорту, 

телекомунікацій, туризму, 

екології 
 

МОЗ, Мінінфраструктури, 

Мінприроди 
 

В НКРЗІ 31.08.2017 та 13.09.2017 за участю 

представників Міністерства охорони здоров’я та 

Міністерства освіти і науки проведено робочі наради, за 

результатами яких було встановлено, що: 

 

для забезпечення доступу до Інтернету загальноосвітніх 

та медичних закладів у сільській місцевості достатньо 

використання можливостей технології широкосмугового 

доступу до Інтернету; 

 

на сьогодні значна кількість загальноосвітніх та 

медичних закладів у сільській місцевості не забезпечені 

обладнанням, яке потребує доступу до Інтернету; 

 

однією з причин виникнення проблеми є недостатність 

фінансування відповідних закладів. 

 

При цьому, представниками МОЗ було зазначено про 

велику реформу фельдшерсько-акушерських медичних 

пунктів, їх перерозподіл, а отже під час визначення їх 

місцезнаходження можна завчасно враховувати технічну 

можливість отримання послуг доступу до Інтернету. 

 

Від МОН отримано детальну інформацію щодо 

забезпечення доступу до Інтернету загальноосвітніх 

закладів у сільській місцевості, за результатами 

опрацювання якої встановлено, що всього у сільській 

місцевості працює 11 201 загальноосвітній заклад, щодо 2 

148 з яких повідомлено про незабезпеченість доступом 

до Інтернету, у тому числі його неналежну якість, що 
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дорівнює ~1,9% від загальної кількості таких закладів. 

 

З МОЗ продовжується робота щодо отримання 

аналогічної інформації. 

7. Розроблення проекту акта 

Кабінету Міністрів України 

щодо усунення законодавчих, 

інституційних та інших бар’єрів 

розвитку цифрової економіки, 

формування відповідних умов, 

стимулів, мотивацій, попиту та 

потреб для використання 

цифрових технологій бізнесом та 

громадянами 

Мінекономрозвитку, ДРС, 

Мін’юст, Мінфін, Державне 

агентство з питань 

електронного урядування, 

Адміністрація 

Держспецзв’язку, НКРЗІ (за 

згодою) 

Виконується. 

 

Наказом від 04.04.2018 № 475 Мінекономрозвитку 

утворено Координаційної Ради з питань розвитку 

цифрової економіки та суспільства України для 

забезпечення ефективної співпраці Мінекономрозвитку з 

центральними органами виконавчої влади, громадськістю 

та іншими зацікавленими особами з метою організації, 

координації та реалізації заходів, визначених планом 

заходів щодо реалізації Концепції розвитку цифрової 

економіки та суспільства України на 2018-2020 роки. 

Одним із головних питань діяльності зазначеного 

органу буде усунення законодавчих, інституційних та 

інших бар’єрів розвитку цифрової економіки, 

формування відповідних умов, стимулів, мотивацій, 

попиту та потреб для використання цифрових технологій 

бізнесом та громадянами. 

8. Підготовка пропозицій щодо 

утворення Урядового комітету з 

питань розвитку цифрової 

економіки та суспільства 

Мінекономрозвитку, Державне 

агентство з питань 

електронного урядування 

Виконується. 

 

Наказом від 04.04.2018 № 475 Мінекономрозвитку 

утворено Координаційної ради з питань розвитку 

цифрової економіки та суспільства України для 

забезпечення ефективної співпраці Мінекономрозвитку з 

центральними органами виконавчої влади, громадськістю 

та іншими зацікавленими особами з метою організації, 

координації та реалізації заходів, визначених планом 

заходів щодо реалізації Концепції розвитку цифрової 
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економіки та суспільства України на 2018-2020 роки. 

9. Проведення дослідження з 

метою розроблення моделей 

запровадження технологічної 

концепції Індустрії 4.0 у 

секторах економіки та 

промисловому виробництві з 

відповідним таргетингом щодо 

впровадження перспективних 

продуктів та технологій 

Мінекономрозвитку, МОН, 

Державне агентство з питань 

електронного урядування 

Виконується. 

 

Наказом від 04.04.2018 № 475 Мінекономрозвитку 

утворено Координаційної ради з питань розвитку 

цифрової економіки та суспільства України для 

забезпечення ефективної співпраці Мінекономрозвитку з 

центральними органами виконавчої влади, громадськістю 

та іншими зацікавленими особами з метою організації, 

координації та реалізації заходів, визначених планом 

заходів щодо реалізації Концепції розвитку цифрової 

економіки та суспільства України на 2018-2020 роки. 

Одним з питань діяльності Координаційної ради 

буде проведення дослідження з метою розроблення 

моделей запровадження технологічної концепції 

Індустрії 4.0 у секторах економіки та промисловому 

виробництві з відповідним таргетингом щодо 

впровадження перспективних продуктів та технологій. 

10. Розроблення програми 

партнерства з міжнародними та 

європейськими ініціативами з 

розвитку Індустрії 4.0 

Мінекономрозвитку, МЗС, 

МОН, Державне агентство з 

питань електронного 

урядування, НКРЗІ (за згодою), 

Національна академія наук (за 

згодою) 

Виконується. 

 

НКРЗІ, разом з Мінекономрозвитку, бере участь у 

ініціативі Східного партнерства «Гармонізація цифрових 

ринків» (HDM).  

Ініціатива HDM створена у рамках Тематичної 

платформи № 2 «Економічна інтеграція та наближення до 

політик ЄС» і спрямована на зближення та гармонізацію 

цифрових ринків ЄС та країн Східного партнерства на 

основі міжнародних та загальноєвропейських стандартів. 

У рамках зазначеної ініціативи передбачається реалізація 

низки міжрегіональних проектів за участю організацій та 

підприємств інформаційно-комунікаційної сфери 
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зацікавлених країн-членів ЄС та країн Східного 

партнерства. 

В рамках ініціативи HDM функціонує ряд 

регіональних платформ/мереж EU4Digital, зокрема: 

- EU4Digital: eTrade; 

- EU4Digital: eHealth; 

- EU4Digital: ICT Innovation; 

- EU4Digital: Trust & Security; 

- EU4Digital: eSkills; 

 

- EU4Digital: Telecom (EaPeReg). 

Україна є координатором одного з основних 

напрямків в ініціативі HDM — «Правила надання 

телекомунікаційних послуг» (EU4Digital: Telecom 

(EaPeReg)). 

Зважаючи на те, що ініціатива HDM значною 

мірою по суті спрямована на забезпечення 

функціонування деяких складових «Індустрії 

(Промисловості) 4.0», доцільним було б розглянути 

можливість більш тісного співробітництва, в тому числі, 

саме в рамках відповідної ініціативи. 

11. Розроблення проекту акта 

Кабінету Міністрів України 

щодо стимулювання 

застосування технологій 

Індустрії 4.0 для ефективного 

споживання енергії на 

промислових підприємствах 

Мінекономрозвитку, Державне 

агентство з питань 

електронного урядування 

Виконується. 

 

Наказом від 04.04.2018 № 475 Мінекономрозвитку 

утворено Координаційної ради з питань розвитку 

цифрової економіки та суспільства України для 

забезпечення ефективної співпраці Мінекономрозвитку з 

центральними органами виконавчої влади, громадськістю 

та іншими зацікавленими особами з метою організації, 

координації та реалізації заходів, визначених планом 

заходів щодо реалізації Концепції розвитку цифрової 

12. Підготовка пропозицій щодо 

розвитку цифрової індустрії, 

спрощення ведення 

Мінфін, ДФС, 

Мінекономрозвитку, ДРС, 

Державне агентство з питань 
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зовнішньоекономічної 

діяльності, удосконалення 

податкової сфери, гармонізації з 

нормами європейського 

законодавства у сфері 

безготівкових платежів та 

розрахунків 

електронного урядування, 

Національний банк (за згодою) 

економіки та суспільства України на 2018-2020 роки. 

Питання розвитку цифрової індустрії, 

стимулювання застосування технологій Індустрії 4.0, 

просування цифрової індустрії на міжнародних ринках 

буде включено в порядок денний засідання 

Координаційної ради. 

 

13. Розроблення проекту акта 

Кабінету Міністрів України 

щодо просування цифрової 

індустрії на міжнародних ринках 

з урахуванням стимулювання 

експорту, здійснення 

промоційних та інформаційних 

заходів 

Мінекономрозвитку, МІП, 

МЗС, Державне агентство з 

питань електронного 

урядування 

14. Розроблення проекту акта 

Кабінету Міністрів України 

щодо гармонізації українських 

наукових ініціатив з 

європейськими та світовими 

науковими ініціативами та участі 

українських науковців в 

Європейській хмарній ініціативі 

та відповідних дослідженнях 

щодо цифрових технологій і 

технологічних інноваціях 

Мінекономрозвитку, 

Національна академія наук (за 

згодою), Національна рада з 

питань розвитку науки і 

технологій (за згодою) 

15. Внесення змін до реєстру 

професій та розроблення 

програми впровадження 

цифрових спеціальностей у 

відповідні учбові програми 

Мінсоцполітики, МОН, 

Мінекономрозвитку, Державне 

агентство з питань 

електронного урядування 

Виконується. 

 

Мінсоцполітики здійснює аналіз наявних у 

Національному класифікаторі України ДК 003:2010 

„Класифікатор професій”, затвердженому наказом 
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профільних навчальних закладів Держспоживстандарту від 28.07.2010 327 (зі змінами)  

(далі - Класифікатор професій), професійних назв робіт 

(посад, професій) сфери інформаційно-комунікаційних 

технологій (розробники, аналітики програмного 

забезпечення, мультимедійного продукту, технічної 

експлуатації електронного устаткування, підтримки та 

адміністрування комп’ютерних мереж тощо).  

У зв’язку з цим Мінсоцполітики звернулось до 

Державного агентства з питань електронного урядування 

України та Адміністрації Державної служби спеціального 

зв’язку та захисту Інформації щодо надання пропозицій 

стосовно перегляду професійних назв робіт (посад, 

професій) сфери інформаційно-комунікаційних 

технологій та внесення відповідних змін до 

Класифікатора професій в частині зміни існуючих назв; 

скасування назв, що не застосовуються та внесення нових 

назв 

16. Розроблення проекту акта щодо 

розвитку цифрових навичок 

громадян та модернізації систем 

дошкільної, загальної середньої, 

позашкільної, професійної 

(професійно-технічної), вищої 

освіти та освіти дорослих, у тому 

числі з урахуванням моделей 

державно-приватного 

партнерства та створення 

відповідних стимулів для 

розвитку неформальної освіти 

МОН, Мінекономрозвитку, 

Державне агентство з питань 

електронного урядування, 

Національна академія наук (за 

згодою) 

Виконується. 

 

Мінекономрозвитку ініційовано створення робочої 

групи за участю заінтересованих ЦОВВ, представників 

Комітету  з питань інформатизації та зв'язку, профільних 

асоціацій щодо розробки Плану широкосмугового 

доступу до Інтернету.  

Одним із головних питань діяльності робочої 

групи є внесення змін в законодавство, зокрема 

визначення поняття широкосмугового доступу до 

Інтернету з урахуванням міжнародних практик. 

Також, робочою групою опрацьовується проект 

акта Кабінету Міністрів України щодо розвитку та 

використання широкосмугового доступу до Інтернету з 
17. Розроблення проекту акта 

Кабінету Міністрів України 

МОН, Мінекономрозвитку, 

Державне агентство з питань 
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щодо розвитку та використання 

широкосмугового доступу до 

Інтернету з урахуванням 

подолання цифрового розриву, 

утворення спеціальних фондів 

подолання цифрового розриву з 

використанням механізмів 

державно-приватного 

партнерства у цій сфері 

електронного урядування, 

Національна академія наук (за 

згодою) 

урахуванням подолання цифрового розриву та пошуку 

джерел фінансування на короткостроковий період та 

внесеня відповідних змін в законодавство з метою 

фінансового забезпечення на наступні роки. 

18. Розроблення плану заходів із 

стимулювання та підтримки 

запровадження технології 

блокчейн у сфері державного 

управління та інших сферах 

Державне агентство з питань 

електронного урядування 
Виконується. 

 

Агентством проводиться робота щодо розроблення 

проекту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження плану заходів щодо стимулювання та 

підтримки запровадження технології блокчейн у сфері 

державного управління», в рамках якого також буде 

вирішено питання урегулювання статусу суб’єктів ринку 

криптовалют, крипто обчислень для криптовалют та 

інфраструктури публічного блокчейну. 

 


