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За європейськими стандартами

Шляхом інформатизації суспільства
Сподіваюся ні в кого не викличе заперечень теза, що рівень розвитку сучасного суспільства вимірюється не лише валовим внутрішнім
продуктом чи військовою міццю держави, хоча ці чинники є вкрай важливими, а й рівнем розвитку інформаційних технологій та можливістю
доступу до інформації. Приємно констатувати, що нині в Україні сформована розгалужена теле- та радіоінформаційна мережа. Про це
красномовно свідчить статистика: в нашій державі офіційно зареєстровано 1666 суб’єктів інформаційної діяльності, які мають відповідні
ліцензії на мовлення. Але варто не зупинятися на досягнутому, адже на шляху до європейських стандартів у цьому напрямку є до чого
прагнути.

Про це, зокрема, йшлося під час щорічної науково-практичної конференції «Дні
міжнародного суспільства-2013», яка традиційно відбулася в Національній академії державного
управління при Президентові України. Зважаючи на актуальність заходу, до нього долучилося
понад 300 профільних фахівців. Зокрема, керівники прес-служб, центральних, регіональних та
місцевих органів державної влади, міські голови українських міст, структурних підрозділів
забезпечення зв’язків з громадськістю, доступу до публічної інформації, представники науководослідних установ, вищих навчальних закладів України тощо. У форматі дискусії вони
обговорили актуальні як теоретичні, так і практичні проблеми сучасного стану, а також
перспективи розвитку інформаційного суспільства, впровадження електронного урядування як
чинників забезпечення конкурентоспроможності України в глобалізованому світі.
— Нині в Україні триває етап переходу від аналогового телевізійного мовлення до
цифрового, і ми продовжуємо впевнено просуватися в цьому напрямку, — констатував голова
Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення Володимир Манжосов. — До
речі, національна мережа цифрового ефірного телебачення вже сягає 32 телеканалів. Повністю ж
перейти на цифрове мовлення ми передбачаємо до кінця 2015 року.
Своєю чергою іноземним досвідом щодо запровадження інформаційних технологій у
суспільстві із присутніми поділився Надзвичайний та Повноважний посол Туреччини в Україні
Мехмет Самсар. Він, зокрема, поінформував, що концепція електронного врядування у його
країні була розроблена та введена в дію ще наприкінці 90-х років минулого сторіччя. Звісно, що
спочатку не бракувало проблем. Проте завдяки поступовому вдосконаленню нині населення цієї
країни має можливість отримувати від громадських установ понад 330 інформаційних послуг у
режимі on-line. Звісно, це суттєво заощаджує як час на отримання необхідних відомостей, так і
кошти, які витрачалися б, скажімо, на використання паперу та пересилку опрацьованого запиту.
До того ж усі громадяни Туреччини, які перебувають за межами держави, мають можливість
отримувати більшість консульських послуг у режимі реального часу через розгалужену мережу
офіційних порталів та вебсайтів.
Тож сподіватимемося, що послідовна робота в напрямку розбудови інформаційного
суспільства та впровадження інформаційно-комунікативних технологій у нашій країні досягне
такого рівня, який дозволить забезпечити максимальну відповідність механізмів державного
управління вимогам розвитку інформаційного суспільства та електронного урядування.
Безумовно, цей процес обов’язково має відбуватися з урахуванням як міжнародного досвіду в
цій сфері, так і особливостей розвитку України.
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