
Круглий стіл: 
 

«ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ПРЕДСТАВНИКІВ ЗМІ» 
 

 
 

Модератори:  
Гузенко Тетяна Андріївна – заступник Керівника Головного управління прес-служби 

та комунікацій Адміністрації Президента України 
Грицяк Наталя Вітіславна – завідувач кафедри інформаційної політики та технологій 

Національної академії, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч 
науки і техніки України 

 
Питання до обговорення: 

 
Програма «Відкрита розмова» в дії  
Роздержавлення державних та комунальних друкованих ЗМІ:  перспективи для 

журналістів 
Дотримання норм журналістської етики та формування культури відповідальної 

журналістики: європейські стандарти та вітчизняні реалії 
Четверта влада в Україні: можливості та відповідальність перед суспільством  
Доступ до публічної інформації як механізм взаємодії влади зі ЗМІ:  права та 

можливості журналістів 
 

Заступник Керівника Головного управління прес-служби і комунікацій Адміністрації 
Президента України Гузенко Тетяна Андріївна, перший віце-президент Національної 
академії державного управління при Президентові України, доктор політичних наук, 
заслужений економіст України Ващенко Костянтин Олександрович, завідувач кафедри 
інформаційної політики та технологій Національної академії, доктор наук з державного 
управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України Грицяк Наталя Вітіславна, 
Президент Академії Української преси Іванов Валерій Феліксович, генеральний директор 



українського національного інформаційного агентства «Укрінформ» Децик Олександр 
Сергійович, виконавчий директор Міжнародного фонду «Відродження» Бистрицький 
Євген Костянтинович, Президент Асоціації медіа-юристів України Котюжинська Тетяна 
Григорівна та інші запрошені обговорили питання роздержавлення державних та 
комунальних ЗМІ, дотримання норм журналістської етики та формування культури 
відповідальної журналістики: європейські стандарти та вітчизняні реалії (з доповіддю 
виступила Котюжинська Тетяна Григорівна); про можливості та відповідальність перед 
суспільством журналістів  та  доступ до публічної інформації як механізм взаємодії влади зі 
ЗМІ (доповіді Іванова Валерія Феліксовича, Бистрицького Євгена Костянтиновича, Грицяк 
Наталі Вітіславни). Зокрема, присутні були ознайомлені з результатами моніторингу 
провідних вітчизняних телеканалів, а також обговорили найактуальнішу проблему 
законодавчого забезпечення інтернет-ЗМІ (доповідь Децика Олександра Сергійовича), який 
наголосив на значущості та першочерговому виробленні стандартів у роботі Інтернет-ЗМІ та 
їх законодавчому забезпеченні.  

 
Круглий стіл: 

 
«ЕЛЕКТРОННЕ УРЯДУВАННЯ НА ЦЕНТРАЛЬНОМУ,  

РЕГІОНАЛЬНОМУ ТА МІСЦЕВОМУ РІВНІ –  
ДОСТУПНІСТЬ ПОСЛУГ ДЛЯ ГРОМАДЯНИНА» 

 
«СУСПІЛЬСТВО ЗНАНЬ ТА ЕКОНОМІКА ЗНАНЬ ЯК ФАКТОРИ УСПІХУ КРАЇНИ 

В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СВІТІ» 
 

 
 

Модератори:  
Воротін Валерій Євгенович – доктор наук державного управління, професор, академік 

АЕН України, Інститут законодавства Верховної Ради України; 
Дубов Дмитро Володимирович – кандидат політичних наук, старший науковий 

співробітник, завідувач відділу досліджень інформаційного суспільства та інформаційних 
стратегій Національного інституту стратегічних досліджень. 

 



Питання до обговорення: 

Е-уряд, е-парламент, е-юстиція: стан, проблеми, перспективи  
Адміністративні послуги без посередників: поява нової реальності 
Технологічна модернізація та орієнтація на знаходження своєї ніші у міжнародному 

розподілі праці у сфері ІКТ  
Державне управління в умовах розвитку інформаційного суспільства: виклики для 

системи 
Індекси економіки знань: що означають місця в рейтингах?  
Україна в інформаційному світі: здобуття нових чи втрата власних інтелектуальних 

ресурсів і культурних цінностей?   
Використання результатів наукових досліджень і розробок для інноваційного 

розвитку економіки: проблеми взаємодії влади і бізнесу  
Підготовка ІТ-спеціалістів: попит на ринку і очікування від держави  
Розвиток інтелектуального потенціалу нації шляхом реформування  освіти та 

культури, сприяння громадянській активності людини  
 
 

Згуровський Михайло Захарович, академік НАН України, ректор Національного 
технічного університету “Київський політехнічний інститут”, президент Наукового парку 
“Київська політехніка” 

Тема виступу: “Безпека знань та інформації в конфліктуючому світ”. 
Доповідач зазначив, що двигунами розвитку К-суспільства є нові міждисциплінарні 

знання та високоякісний людський капітал, що забезпечує створення додаткових багатств на 
базі економіки знань і формування на цій основі інтегрального вектора якості та безпеки 
життя усіх його членів. Презентована методика визначення якісної та кількісної 
характеристик стану суспільства знань та фундаментальних умов його розвитку, що 
використовує індексом інтелектуальних активів суспільства; індексом перспективності 
розвитку суспільства;  індексом якості розвитку суспільства. Як висновок зазначено, що 
найбільш продуктивною силою суспільства знань є міждисциплінарні, гармонізовані знання, 
які забезпечують підвищення якості і безпеки життя людей;  нові критичні знання мають 
бути захищені фізично, а люди, які створюють ці знання повинні мати культуру захищеного 
суспільства; в частині впровадження суспільства знань Україна має паралельно йти двома 
шляхами: завершити побудову інформаційного суспільства та прискорено розбудовувати 
суспільство знань.  

 
Семенченко Андрій Іванович, д.держ.упр., професор, заступник віце-президента 

Національної академії державного управління при Президентові України 
Тема виступу: “Організаційно-правові механізми державного управління розвитком 

електронного урядування в Україні: проблеми та шляхи розв’язання”. 
У докладі висвітлено недоліки існуючої системи організаційно-правових механізмів 

державного управління розвитком електронного урядування в Україні, його місце та 
особливості, стан нормативно-правової бази, структуру розвитку інформаційного суспільства 
та впровадження електронного урядування, механізми державного управління розвитком 
е-урядуванням тощо. 

 
Сурмін Юрій Петрович, д.соц.н., професор, перший заступник директора Інституту 

проблем державного управління та місцевого самоврядування Національної академії. 
Тема виступу: “Модернізація управління науковим знанням як передумова розбудови 

суспільства знань в Україні”. 



Доповідач охарактеризував основні проблеми української науки та тенденції розвитку 
української науки. Підсумовуючи, доповідач зазначив, що для модернізації української 
науки необхідно сформувати цілісну систему управління наукою , яка включає національні 
центри координації НДР в аспекті вирішення сформульованих раніше трьох завдань 
наукових досліджень, а також загальнонаціональний орган управління наукою та поєднує 
суб’єктів управління НДР, суб’єктів впровадження результатів досліджень в практику, 
представників замовників НДР; суттєво модернізувати НАН України, шляхом її 
реструктуризації, модернізації управління, формування нових відділень тощо; розробити 
програму модернізації, подолання кризи української науки, орієнтовану на підвищення 
ефективності НДР, запобігання витоку сірої речовини в розвинені країни шляхом створення 
більш сприятливих умов для його використання в Україні, розвитку глобальної спеціалізації 
і лідерства національної науки; створити сприятливе політичні та соціально-економічні 
умови для впровадження наукового знання у різних сферах суспільства, розвитку різних 
шкіл управління знанням. 

 
Конверський Анатолій Євгенович, д.філос.н., професор, декан філософського 

факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 
У виступі зазначив своєчасність та нагальність обговорення перспектив розвитку 

суспільства знань та економіки знань в Україні, виокремив головні напрями становлення 
суспільства знань. 

 
Кудряченко Андрій Іванович, д.і.н., професор, директор Інституту всесвітньої 

історії НАН України виступив з доповіддю «Кіберпростір як складова суспільного поступу». 
 
Бодров Володимир Григорович, д.е.н., професор, завідувач кафедри управління 

національним господарством Національної академії. 
Тема доповіді “Інформаційно-знаннєва економіка як чинник забезпечення 

конкурентоспроможності національної економіки”. 
 
Валентайн Елеонора, директор Програми сприяння розвитку Парламенту в Україні. 
У виступі відзначено важливість впровадження електронного урядування в Україні та 

його вплив на реформування методів роботи всіх гілок влади а також про підтримку 
законотворчої політики з боку Програми сприяння парламенту України (ПСП II). 

 
Глушкова Віра Вікторівна, к.ф.-м.н., старший науковий співробітник Інституту 

кібернетики імені В.М.Глушкова Національної академії наук України 
Тема виступу: “Деякі аспекти реалізації закону України “Про захист персональних 

даних”. 
У виступі розглянуті деякі технологічні та нормативно-правові аспекти реалізації 

закону України “Про захист персональних даних” та їх значення для єдиного інформаційного 
простору України. 

 
Казієва Ніна В’ячеславівна, провідний аналітик комп’ютерних систем 

ТОВ “Арт-мастер” 
Тема виступу: “Система електронної взаємодії електронних документообігів”. 
У доповіді висвітлено призначення, структура, особливості системи електронної 

взаємодії електронних документообігів “АКОРД”, створеною компанією “Арт-Майстер” 
 
Дзюба Сергій Вікторович 
Тема виступу: “Проблеми впровадження порталів надання адміністративних послуг”. 
У докладі змістовно розглянуто стан технологічної бази електронного урядування в 

Україні та головні аспекти її створення. 



Котов Олександр Петрович, к.т.н., генеральний директор ТОВ «Кримське 
аерокосмічне агентство» 

Тема виступу: “Про теорію та практику місцевого електронного правління як 
підсистеми електронного урядування України”. 

У доповіді розглянуто деякі аспекти впровадження пілотного проекту “Громадський 
щит міста Севастополь” на базі спеціалізованого АРМ. 

 
Сич Олег Олександрович, керівник відділу ТОВ «Олайті Сервіс» 
Тема доповіді: “Основні задачі державної програми кіберзахисту інформаційного 

простору України”. 
Доповідач зупинився на питаннях: взаємодії держави та вітчизняних ІТ-компаній в 

сфері кіберзахисту; створення єдиної програми кіберзахисту та кіберзброї тощо. 
 
По закінченню презентацій доповідей учасники круглих столів взяли участь у дискусії 

навколо питань: 
– побудови повноцінного державного електронного простору 
– можливості забезпечення конкурентоспроможності України на ринку 

інтелектуальної власності 
– першочергових заходів для реального функціонування електронного урядування в 

нашій державі 
– зацікавленості органів державної влади в переході від доступу до публічної 

інформації до публічних інформаційних ресурсів тощо. 


