
Проект 
Закону україни 
«Про цифровий 

Порядок денний 
україни»



1998

ЗУ «Про Національну 
програму інформатизації»

ЗУ «Про Основні засади 
розвитку інформаційного 
суспільства в Україні на 2007-
2015 роки»

ЗУ «Про державну 
підтримку розвитку індустрії 
програмної продукції»

ЗУ «Про цифровий порядок 
денний України»

2007 2012 2017

від інформатиЗації до цифрового сусПільства

цифровіЗація                                   vs                           інформатиЗація

Пронизує існуючі процеси, якісно їх покращуючи, і створює 
нові послуги

Додає інформаційно-комунікаційні технології «поверх» існую-
чих процесів, слабо змінюючи суть

Створює нові форми взаємодії: хмарні послуги, Big Data, 
Machine to Machine і т.д. Не змінює принципи взаємодії між суб’єктами

Сприяє як економічному розвитку, так і реалізації людського 
потенціалу Сприяє перш за все економічному розвитку

Призводить до форсованого революційного розвитку Сприяє повільному поступовому розвитку



галузевий закон

уряд:  
E-government, E-participation

медіа:  
поява нових послуг, розвиток 

ринків інтелектуальної власності

Жкг:  
зростання конкуренції, 

підвищення енергоефективності, 
здешевлення послуг

транспорт:  
підвищення ефективності 

логістики, зростання безпеки 

торгівля: 
E-commerce, розвиток каналів і 

методів продаж

Безпека та оборона:  
служба 112, кібербеспека

освіта:  
E-learning, доступність якісної 

освіти для всіх

медицина:  
E-health, високотехнологічні 

медичні послуги

інші сфери

Адміністрація Президента
Верховна Рада
Кабінет Міністрів

Закон України 
«Про цифровий порядок 
денний України»

 сПосоБи роЗв’яЗання 
ПроБлем: 

 Врахування попередніх законів
 Врахування норм ООН, міжнародних 
організацій та розвинених країн

 Створення  на законодавчому рівні 
інституційних інфраструктурних 
правових, регуляторних 
(організаційних), економічних 
і фінансових механізмів (умов) 
розвитку «цифрового суспільства» 
з використанням можливостей 
державно-приватного партнерства

 Інвентаризація та подальші 
консолідація і скасування окремих 
існуючих нормативно-правових актів

 Координація з іншими профільними 
законопроектами

сПосоБи роЗв’яЗання ПроБлем



Цифровий порядок денний ЄС (Digital Agenda for Europe) був 
прийнятий у 2010 році і розрахований до 2020.

Більшість країн ЄС розглядають його як рамковий та приймають 
відповідні Національні програми розвитку Цифрового суспільства 
на 1-3 роки, де закладають пріоритетні середньострокові та 
короткотривалі цілі та індикатори досягнення таких цілей. Так, 
Німеччина прийняла вже другу програму, розраховану на 2017-
2022 роки.

В рамках реалізації Цифрового порядку денного 
ЄС Європейський Союз прийняв стратегію Єдиного 
Цифрового Ринку – Digital single Market. В рамках 
цієї програми заплановані інвестиції на суму 300 млрд 
євро за 7 років. Завдяки роботі парламентського 
комітету Україна має змогу приєднатися до цієї стратегії 
і розраховувати в такому разі на 6-10 млрд євро 
інвестицій в цифрову інфраструктуру». 

Digital 
Single 
Market

6-10 
млрд євро

цифровий Порядок денний Єс



Проект Закону буде мати інституційну, 
інфраструктурну спрямованість, тому в його рамках 
неможливо визначити особливості «цифровізації» 
окремих галузей економіки та сфер суспільного життя 
(можливо лише окреслити перелік пріоритетних). 

Питання «цифровізації» окремих галузей 
економіки, сфер суспільного життя мають 
вирішуватися шляхом прийняття галузевих 
нормативно-правових актів. Цей процес не буде 
разовим, він буде (і повинен бути) постійним, 
необмеженим у часі, оскільки технології та 
суспільні процеси постійно розвиваються

сПрямованість та сутність Проекту Закону



оріЄнтовна структура Закону

Преамбула (необхідність і мета 
прийняття Закону)

Визначення конкретних 
індикативних показників, 

цілей, пріоритетних напрямів 
розвитку «цифрового 

суспільства»

Принципи правового регулювання, завдання 
Закону

Визначення конкретних практичних 
правових, регуляторних (організаційних), 

економічних та фінансових інфраструктурних 
механізмів, методів розвитку «цифрового 

суспільства»

Визначення нових законодавчих термінів

Прикінцеві та перехідні положення
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очікувані реЗультати

Прийняття та реалізація Закону України «Про 
цифровий порядок денний України» дасть змогу 
досягти цілей, визначених в Концептуальних 
засадах проекту «Цифрова адженда України – 2020» 
(«Цифровий порядок денний» - 2020)»


