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ЩО ТАКЕ СТРАТЕГІЯ CLOUD FIRST
Довгострокова програма як державна політика,
яка змінює моделі створення та споживання
будь-яких ІТ сервісів у держсекторі
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Перехід від закупівлі стандартного обладнання та
програмного забезпечення до використання хмарних
сервісів, що виробляються приватним сектором
Цифровий суверенітет –захист даних громадян та держави,
кібер-безпека та розвиток внутрішньої екосистеми сервісів
Отримання довгострокової суттєвої економії бюджетних
коштів
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СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ CLOUD FIRST
Прискорений перехід до хмарної моделі – це
єдиний шанс наздогнати розвинутий світ
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Прискорити доступність інновацій в державі. Вся увага створенню й трансформації ІТ систем та самої цифрової копії
держави
Залучити інвестиції в інформаційну інфраструктуру всіх рівнів
для підвищення якості роботи. Все стандартне – зроблять

приватні структури
Ефективна протидія зростаючим кібер-загрозам, гібридизація
та географічне розподілення цифрових ресурсів держави.
Екосистема державно-приватного партнерства
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СТРАТЕГІЯ CLOUD FIRST В СВІТІ
США
2010 Перший анонс Cloud First Strategy
2018 Стратегія Cloud Smart, update та розвиток попередньої версії

Великобританія
2011 Публікація стратегії та Плану Імплементації Cloud First
Щорічна публікація звіту про досягнення та update проектного плану

Австралія
2011 Опублікована Secure Cloud Strategy

Євросоюз
2012 Єврокомісія анонсує Digital Agenda, яка базується на концепції
Cloud First

Канада
2017 опубліковано Digital Operations Strategic Plan: 2018-2022.
Перехід на концепцію Cloud First – один з ключових пунктів

Саудівська Аравія
2019 Опублікована Cloud First Strategy, яка спирається на досвід
США, Великобританії та Австралії
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ЧИ НА ЧАСІ ЗАРАЗ CLOUD FIRST?
Держава в смартфоні
• Ефективне обслуговування громадян
• Відкритість та комунікації з суспільством
• Цифрова трансформація держави

Держава в хмарі
• Платформа для стратегії «Держава в
смартфоні»
• Джерело нової економічної
ефективності та інновацій
• Цифрова трансформація держави
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ЧИ КОРИСНА ХМАРА ДЛЯ ВАС?
Регуляторні вимоги легше

Хмарний провайдер бере на себе частину роботи та витрат з
отримання КСЗІ. Віртуальна інфраструктура з атестатом
відповідності за мить

Доступ до ресурсів швидше

Спробувати нову систему; перевірити «чи взлітає» нова ідея;
зняти короткострокове пікове навантаження на системи

Коштів на ПЗ –
більше

Перерозподіл ІТ бюджету на користь розробки ПЗ – це вибух
можливостей для створення систем нової генерації

Надійності та безпеки Гібридні хмари «свої ресурси + майданчик оператора»; кілька
варіантів резервного копіювання та відновлення після аварій;
- більше
архіви та інформаційний мотлох; зони тестування а інше
Головного болю менше

Оператор забирає на себе велику частину щоденної клопіткої
роботи – контроль роботи обладнання, резервне копіювання,
ремонти, моніторинг систем, оновлення ПЗ та інше
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ЩО РОБИТЬ DE NOVO?
Закон
«Про пріоритетне використанні хмарних технологій»

Роботу над текстом законопроекту майже завершено.
Документ передається до Верховної Ради
Комунікації з КМУ
Розвиток концепції «Хмара для Держави»

Міністри М. Федоров та Д. Дубілет підтримують Cloud First.
Спеціалізована Хмара та поширення КСЗІ на різні типи
Взаємодія та консультації
з професійною ІТ спільнотою органів влади

Нам потрібні ваша професійна думка, вимоги та рекомендації по
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ефективній реалізації Cloud First

Дякую за увагу

