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ITU (International Telecommunication Union) is the United ITU (Міжнародний союз електрозв'язку) є спеціалізованим
Nations specialized agency for information and communication агентством ООН з інформаційних та комунікаційних технологій technologies – ICTs.
ІКТ.

Key messages

Основні аспекти

ITU standards improve lives: ITU standards – developed using
processes beholden to the principles of consensus,
transparency, balance, due process and openness – enable inte
rconnection and interoperability, promote economies of scale,
grant access to global markets, and provide a common basis for
growth and innovation. They are critical in generating
confidence for large-scale investments in ICTs. Most people are
not aware that many technologies are based on ITU standards.

Стандарти ITU покращують життя: Стандарти ITU, що
розробляються в ході процесів, які засновані на принципах
консенсусу, прозорості, збалансованості, встановленого
порядку та відкритості, створюють можливість приєднання і
функціональної сумісності, сприяють економії за рахунок
масштабу, відкривають доступ до глобальних ринків і
створюють загальну основу для зростання та інновацій. Вони
мають вирішальне значення для зміцнення довіри при великих
інвестиціях в ІКТ. Більшість людей не знають, що багато
технологій засновані на стандартах ITU.
Стандарти ITU створюють взаємну вигоду для розвинених і
країн, що розвиваються: Стандарти ITU дають компаніям в
країнах, що розвиваються, можливість доступу на глобальний
ринок, а учасникам глобального рівня - можливість доступу на
ринки, що розвиваються.
Стандарти ITU забезпечують рівність і справедливість: Вони
дають всім країнам можливість отримувати рівні переваги від
ІКТ і прискорюють хід досягнення всіх 17 Цілей в галузі сталого
розвитку.
ITU є платформою, де різні зацікавлені сторони з державного

ITU standards create mutual benefits for both developed and
developing countries: ITU standards enable companies in
developing countries to access the global marketplace, and
enable global players to access emerging markets.
ITU standards lead to equity and fairness: They allow all
countries to benefit fairly from ICTs, and to accelerate progress
towards all 17 Sustainable Development Goals.
ITU is the platform where different stakeholders from both the

public and private sectors as well as academia, from both
developing and developed countries, develop international ITU
standards.
Bridging the standardization gap is a foundational pillar of
ITU’s mission as an organization: One of ITU’s core objectives
is to develop international standards that offer a common basis
for growth and innovation, highlighting the importance of ITU’s
efforts to ensure that our standardization process is globally
inclusive.
The inclusivity of the ITU standardization platform is
supported by ITU’s Bridging the Standardization Gap (BSG)
programme: The BSG programme is developed in line with ITU
governing texts, with the aim of:
 facilitating the participation of experts, in particular
young and women experts, in standards development, with
services such as ITU’s fellowship and mentorship programmes
and tools for remote participation;
 assisting delegates from developing countries in
improving their skills in standards development, helping them
to ensure their own specific requirements are included in the
standards. Key to this assistance are ITU’s standards-making
effectiveness training sessions, video primers and e-learning
courses;
 empowering communities of standardization experts at

та приватного секторів, а також академічні організації, як з
країн, що розвиваються, так і з розвинутих країн, розробляють
міжнародні стандарти ITU.
Подолання розриву в стандартизації є однією з принципових
засад місії ITU як організації: Одна з основних завдань ITU
полягає в розробці міжнародних стандартів, які дають загальну
базу для зростання та інновацій і підкреслюють значення зусиль
ITU щодо забезпечення відкритості нашого процесу
стандартизації на глобальному рівні.
Відкритість платформи стандартизації ITU підтримується
програмою "Подолання розриву в стандартизації" (BSG) ITU:
Програма BSG складена відповідно до текстів, якими керується
ITU, з метою:
 сприяння участі експертів, зокрема молоді та жінок, в
розробці стандартів, з наданням таких послуг, як програми
стипендій і наставництва ITU і інструменти для дистанційної
участі;
 допомоги делегатам з країн, що розвиваються, в
удосконаленні їх навичок по розробці стандартів, надання їм
сприяння в тому, щоб їх власні конкретні вимоги були враховані
в стандартах. Найважливіше значення для цієї допомоги мають
навчальні заняття ITU по ефективності розробки стандартів,
відеопосібники для початківців і курси електронного навчання;
 розширення прав і можливостей спільнот експертів по

the national and the regional levels, with tools such as ITU
guidelines for the establishment of national standardization
secretariats;
 promoting information exchange, with tools such as ITU
publications and regional and inter-regional standardization
forums;
 mobilizing resources and fostering collaboration with
relevant regional organizations.

стандартизації на національному та регіональному рівнях за
допомогою таких інструментів, як керівні вказівки ITU по
створенню національних секретаріатів;
 сприяння обміну інформацією за допомогою таких
інструментів, як публікації ITU та регіональні і міжрегіональні
форуми по стандартизації;
 мобілізації ресурсів і зміцнення співпраці з відповідними
регіональними організаціями.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Кафедра електронного урядування та інформаційних систем
(http://oridu.odessa.ua/?rozd=7/9), Центр інновацій в електронному урядуванні
Одеської Національної академії зв’язку ім. О.С. Попова та Одеського
регіонального інституту державного управління Національної академії
державного управління при Президентові України (www.center.odessa.ua)
проводить науково-практичну конференцію
“Інформаційне суспільство та сталий розвиток”
у форматі відеоконференції 17 травня 2019 року о 14.00.
На конференції планується обговорити наступне коло питань:
 технології інформаційного та цифрового суспільства;
 подолання розриву в стандартизації;
 інновації в електронному урядуванні та електронної демократії.
До участі у конференції запрошуються науковці, викладачі вищих
навчальних закладів, державні службовці, посадові особи органів місцевого
самоврядування, докторанти, аспіранти, представники засобів масової
інформації та інші зацікавлені особи.
Робочі мови – українська, російська, англійська.
Організаційний внесок відсутній.
По результатах роботи науково-практичної конференції планується
видання тезисів докладів та повідомлень окремим збірником.
Вимоги до оформлення матеріалів: тези доповідей та повідомлень
обсягом 3-5 сторінок тексту (формат А4 через 1,0 інтервал, всі поля 2 см,
гарнітура Times New Roman, кегль 14 пунктів), у форматі текстового редактору
Microsoft Word. На першій сторінці зліва розміщуються ім’я та прізвище автора,
посада та науковий ступіть, після цього великими літерами назва доповіді
(повідомлення).
Матеріали надсилати на e-mail: kusplyak@ukr.net до 16 травня 2019 р.
Тема листа: науково-практична конференція.
Для довідок: Пігарєв Юрій Борисович – завідувач кафедри електронного
урядування та інформаційних систем, e-mail: pigarev@oridu.odessa.ua,
тел.: (048) 70 - 59 - 782
Куспляк Ігор Сергійович – декан факультету публічного управління та
адміністрування,
відповідальний
за
випуск
збірника
матеріалів,
e-mail: kusplyak@ukr.net, тел.: (095) 770 34 39, (048) 70-59-731
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