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Радченко Є.А. «Інформаційне забезпечення органів публічної влади в 

Україні». Освітньо-кваліфікаційний рівень – магістр. Спеціальність 281 

«Публічне управління та адміністрування». 

Метою дослідження є дослідження механізмів інформаційного 

забезпечення управлінської діяльності органів публічної влади в Україні та 

визначення напрямів їх вдосконалення.  

Досягнення мети потребує реалізації таких завдань: 

– визначити теоретичні підходи до визначення поняття 

«інформаційне забезпечення»; 

– проаналізувати нормативно-правову базу інформаційного 

забезпечення органів публічної влади в Україні; 

– проаналізувати іноземний досвід функціонування системи 

інформаційно-аналітичного забезпечення органів публічної влади;  

– визначити особливості діяльності інформаційно-аналітичних 

служб України;  

– виділити проблемні аспекти інформаційного забезпечення 

органів публічної влади; 

– систематизувати напрями вдосконалення механізмів 

інформаційного забезпечення діяльності органів публічної влади в Україні.  

Об’єкт дослідження – система інформаційного забезпечення 

управлінської діяльності органів публічної влади.  

Предмет дослідження – процес інформаційного забезпечення органів 

публічної влади в Україні.  

Основні положення, висновки та пропозиції можуть бути використані в 

практичній діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування в 

Україні для подальшого удосконалення системи інформаційного 

забезпечення їх діяльності.  
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ВСТУП 

 

Демократичний розвиток України, розбудова правової держави, 

становлення інформаційного суспільства, створення громадянського 

суспільства вимагають відповідного інформаційного супроводу та 

ґрунтовного аналізу. Від спроможності державного апарату на підставі 

отриманої інформації формувати стратегічні завдання залежить майбутнє 

країни, а своєчасне інформування населення сприятиме становленню 

громадянського суспільства, насамперед через формування відповідних 

громадських настроїв і уподобань. 

З появою нових інформаційних технологій інформація стає постійним і 

необхідним атрибутом забезпечення діяльності держави, юридичних осіб, 

громадських організації та громадян. Будь-яке управлінське рішення в 

системі управління приймається на основі відповідної інформації, яка є 

стратегічним ресурсом підвищення ролі конкурентоспроможності держави та 

її інформаційного забезпечення. 

Впродовж останніх років в органах державного управління влади 

значно збільшився обсяг використовуваної інформації через розширення 

управлінської документації. В системі управління необхідним є формування 

такої державної політики, яка була адаптована та орієнтована на виявлення, 

опрацювання, збереження та поширення інформації у сфері управлінської, 

політичної та економічної діяльності. Тому належне інформаційно-

аналітичне забезпечення органів публічної влади є необхідною умовою для 

прийняття ефективних державних управлінських рішень. 

Метою дослідження є дослідження механізмів інформаційного та 

аналітичного забезпечення управлінської діяльності органів публічної влади 

в Україні та визначення напрямів їх вдосконалення.  

Досягнення мети потребує реалізації таких завдань: 

– визначити теоретичні підходи до визначення поняття 

«інформаційне забезпечення органів публічної влади»; 
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– проаналізувати нормативно-правову базу інформаційного 

забезпечення органів публічної влади в Україні; 

– проаналізувати іноземний досвід функціонування системи 

інформаційного забезпечення органів публічної влади;  

– визначити особливості діяльності інформаційно-аналітичних 

служб в органах публічної влади в Україні;  

– виділити проблемні аспекти інформаційного забезпечення 

органів публічної влади; 

– систематизувати напрями вдосконалення механізмів 

інформаційного забезпечення діяльності органів публічної влади в Україні.  

Об’єкт дослідження – система інформаційного забезпечення 

управлінської діяльності органів публічної влади.  

Предмет дослідження – процес інформаційного забезпечення органів 

публічної влади в Україні.  

Методами дослідження інформаційно-аналітичного забезпечення 

управлінської діяльності органів державної влади є: методи аналізу і синтезу, 

порівняльний метод – при аналізі зарубіжного досвіду інформаційно-

аналітичного забезпечення діяльності органів влади; структурно-

функціональний метод – при визначенні напрями вдосконалення механізмів 

інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності органів влади в Україні; 

систематизації – при дослідженні нормативно-правової бази інформаційного 

забезпечення, системи інформаційного забезпечення. 

Теоретичною базою магістерської роботи є наукові праці вчених про 

сутність та зміст, особливості інформаційного забезпечення органів 

публічної влади. Нормативно-правову основу дослідження складають 

Конституція України, закони України, укази Президента України, постанови 

та розпорядження Кабінету Міністрів України, нормативні акти центральних 

та регіональних органів виконавчої влади.  

Інформаційною базою дослідження є вітчизняні та зарубіжні наукові 

публікації, аналітичні та статистичні дані Державного комітету статистики 
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України, результати соціологічних досліджень, звіти вітчизняних та 

зарубіжних організацій. 

Наукова новизна одержаних результатів дослідження полягає в 

обґрунтуванні науково-практичних засад щодо напрямів удосконалення 

системи інформаційного забезпечення органів публічної влади в Україні. 

Новизна наукових результатів конкретизується в положеннях: 

удосконалено: 

– теоретичні підходи щодо необхідності удосконалення системи 

інформаційного забезпечення в умовах євроінтеграційних процесів  на основі 

єдності та взаємозв’язку таких складових: політико-інтеграційного, 

соціально-економічного, освітньо-наукового, техніко-технологічного; 

дістало подальший розвиток: 

– категорійно-понятійний апарат науки «публічне управління та 

адміністрування» шляхом уточнення змісту поняття «інформаційне 

забезпечення органів публічної влади», що пов’язано з необхідністю 

адаптації його змісту до існуючих викликів для розвитку країни в умовах 

євроінтеграційних процесів. 

У першому розділі магістерської роботи розглянуто теоретичну базу 

досліджень та методичне забезпечення органів публічної влади інформацією, 

особливості інформаційного забезпечення органів публічної влади в різних 

країнах світу. 

У другому розділі магістерської роботи здійснено аналіз сучасного 

стану та результативності механізмів інформаційного забезпечення органів 

публічної влади в Україні, охарактеризовано проблеми та протиріччя 

інформаційного забезпечення органів публічної влади в Україні. 

У третьому розділі магістерської роботи обґрунтовано шляхи 

модернізації системи інформаційного забезпечення органів публічної влади, 

розроблені пропозиції щодо удосконалення механізмів інформаційного 

забезпечення органів публічної влади в Україні.  
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РОЗДІЛ 1. 
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ 

 

1.1. Інформація як основа управлінських рішень органів 
публічної влади 

 

Утворення найкращих умов для ефективного функціонування держави 

в цілому, поліпшення основних економічних показників; збільшення 

зайнятості населення; залучення іноземних інвестицій; підтримка найбільш 

важливих інноваційних проектів; планування усіх податкових надходжень, 

укріплення фінансової та бюджетної сфери; ефективне управління 

фінансовими потоками та контроль за ними; ефективне управління 

системами житлово-комунального господарства, освіти, охорони здоров’я, 

соціального забезпечення, розвиток інфраструктури та інше - це все 

ґрунтується на аналізі предметних сфер управлінської діяльності та виділенні 

пріоритетних програмно-цільових установок прийняття управлінських 

рішень органами публічної влади і потребує відповідного інформаційного 

забезпечення.   

Розглянемо та проаналізувати сутність та зміст дефініції «інформація» 

в публічному управлінні (табл. 1.1).  

Чіткого тлумачення вказаного поняття в законодавстві не існує. 

Наведені визначення містять як загальні характеристики цього поняття, так і 

перерахування окремих ознак, зокрема, форму подачі інформації та види 

носіїв інформації.  

Законом України “Про інформацію” встановлені основні галузі 

інформації: духовна, політична, економічна, науково-технічна, екологічна, 

соціальна, міжнародна (ст. 17). Також встановлені її основні види: 

адміністративна інформація (дані), інформація про діяльність державних 

органів влади та органів місцевого і регіонального самоврядування, 
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статистична інформація, масова інформація, правова інформація, інформація 

про особу, інформація довідково-енциклопедичного характеру, соціологічна 

інформація (ст. 18).  

Таблиця 1.1. 

Визначення поняття «інформація» в законодавстві України 

Законодавчий акт Визначення поняття “інформація” 

Закон України «Про 
інформацію», (ст. 1) 

Інформація – документовані або публічно оголошені 
відомості про події та явища, що відбуваються у 
суспільстві, державі та навколишньому середовищі 

Цивільний кодекс 
України,  
(ч. 1 ст. 200) 

Інформацією є документовані або публічно 
оголошені відомості про події та явища, що мали 
або мають місце у суспільстві, державі та 
навколишньому середовищі 

Закон України «Про 
телекомунікації»,(ст 1) 

Інформація - відомості, подані у вигляді сигналів, 
знаків, звуків, рухомих або нерухомих зображень чи 
в інший спосіб. 

Закон України «Про 
захист економічної 
конкуренції», 
(ст. 1) 

Інформація – відомості в будь-якій формі й вигляді 
та збережені на будь-яких носіях (у тому числі 
листування, книги, помітки, ілюстрації (карти, 
діаграми, органограми, малюнки, схеми тощо), 
фотографії, голограми, кіно-, відео-, мікрофільми, 
звукові записи, бази даних комп’ютерних систем або 
повне чи часткове відтворення їх елементів), 
пояснення осіб та будь-які інші публічно оголошені 
чи документовані відомості 

Закон України «Про 
захист інформації в 
автоматизованих 
системах», (ст. 1) 

Інформація в автоматизованих системах – 

сукупність усіх даних і програм, які 
використовуються в автоматизованих системах 
незалежно від засобу їх фізичного та логічного 
представлення.  

ДСТУ 2874-94 Інформація (для процесу оброблення даних) – будь-

які знання про предмети, факти, поняття т.ін. 
проблемної сфери, якими обмінюються користувачі 
системи оброблення даних. 

ДСТУ 2226-93  
Інформація – відомості про об’єкти, процеси та 
явища.  

 

Важливими для вивчення питання інформаційного забезпечення в 

органах публічної влади є поняття “статистична інформація” та 
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“адміністративна інформація”.  

Закон дає практично схожі визначення цих понять (статті 19, 19-1 

Закону України “Про інформацію”). Адміністративна інформація розуміється 

як “офіційні документовані дані”, а статистична інформація як 

“документована державна інформація”. У зв’язку з цим постає питання, що 

слід розуміти під “документованою державною інформацією” та поняттям 

“документовані дані”.  

Адміністративна інформація відрізняється від статистичної лише 

суб’єктами, які її збирають, використовують та зберігають. В 

інформаційному суспільстві інформація поширюється за допомогою 

комп’ютерів, тому в законодавстві України використовуються такі поняття, 

як “комп’ютерна інформація” та “інформація в автоматизованих системах”. 

Однак Закон України “Про інформацію” такого виду інформації як 

“комп’ютерна інформація” не передбачає. 

Закон України “Про інформацію” поділяє інформацію за режимом 

доступу на відкриту інформацію та інформацію з обмеженим доступом (ст. 

28). Інформація з обмеженим доступом поділяється на конфіденційну та 

таємну (ст.30) (табл. 1.2). 

Тобто, як видно з наведених визначень, інформація визнається 

конфіденційною тому, що вона перебуває у виключному володінні, 

користуванні чи розпорядженні фізичної чи юридичної особи або держави. 

Частина 4 статті 30 встановлює обмеження – визначає, яка інформація не 

може бути віднесена до категорії “конфіденційна інформація”.  

Закон надає право власнику такої інформації самостійно визначати 

режим доступу до неї (частина 5 ст. 30 Закону України “Про інформацію”) – 

це інформація професійного, ділового, виробничого, банківського, 

комерційного та іншого характеру; 

– інформація одержана на власні кошти або є предметом професійного, 

ділового, виробничого, банківського, комерційного та іншого інтересу особи; 

– інформація не порушує встановленої законом таємниці.  
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Таблиця 1.2  

Поділ інформації за режимом доступу в законодавчих актах України  

Поняття Визначення поняття в законодавчих актах 

Відкрита 
інформація  

Інформація –публічно оголошені або документовані  
відомості про події та явища, що відбуваються у суспільстві, 
державі та навколишньому середовищі. Зі статті 29 Закону 
України “Про інформацію” (доступ до відкритої інформації) 
мМожна зробити висновок, що це інформація, обмеження 
права на одержання якої забороняється законом.  

Інформація з 
обмеженим 
доступом  

Зі статті 29 Закону України “Про інформацію” можна 
зробити висновок, що це є інформація, право доступу до якої 
обмежено. Державний стандарт України ДСТУ 3396.2-97 

(Захист інформації. Технічний захист інформації) трактує, як 
(limited access information) інформацію, право доступу до якої 
обмежено встановленими правовими нормами і (чи) 
правилами.  

Таємна 
інформація 

Закон України “Про інформацію” (ч. 7 ст.30) визначає, що до 
таємної інформації належить інформація, що містить 
відомості, які становлять державну та іншу передбачену 
законом таємницю, розголошення якої завдає шкоди особі, 
суспільству і державі. Державний стандарт України ДСТУ 
3396.2-97 (Захист інформації. Технічний захист інформації) 
трактує, як (en secret information ru) інформацію з обмеженим 
доступом, яка містить відомості, що становлять державну або 
іншу передбачену законом таємницю.  

Конфіденційна 
інформація 

Інформація – відомості в будь-якій формі й вигляді та 
збережені на будь-яких носіях (у тому числі листування, 
книги, помітки, ілюстрації (карти, діаграми, органограми, 
малюнки, схеми тощо), фотографії, голограми, кіно-, відео-, 

мікрофільми, звукові записи, бази даних комп’ютерних 
систем або повне чи часткове відтворення їх елементів), 
пояснення осіб та будь-які інші публічно оголошені чи 
документовані відомості. 

 

Закон України “Про інформацію” називає державу поряд з фізичними 

або юридичними особами власником інформації у зв’язку з правами 

придбання власності. Звернемо увагу на те, що в європейському праві не 

існує підходу до інформації як до державної власності. У країнах Європи 

інформацією, яка знаходиться у розпорядженні держави, є:  



     

 

13 

 інформація/дані про особу (особисті/персональні відомості/дані) і 

особисті стосунки;  

 захищені відомості економічного (господарського) характеру;  

 забезпечення функціонування виконавчої і судової влади;  

 державна таємниця.  

Згідно ст. 1 Закону України «Про інформацію», інформація – це будь-

які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях 

або відображені в електронному вигляді [2].  

Завдання контролю за режимом доступу до інформації полягає у 

забезпеченні додержання вимог законодавства про інформацію органами 

державної влади. Держава здійснює контроль за режимом доступу до 

інформації. 

Інформаційно-аналітичне забезпечення – це процес створення 

оптимальних умов задля задоволення інформаційних потреб та реалізації 

посадових обов'язків органів публічної влади на основі формування та 

використання інформаційних ресурсів.  

Термін «інформаційно-аналітичне забезпечення» досить часто 

використовується в усіх сферах державної діяльності, зокрема з питань 

публічного управління. Загальний аналіз показує, що інформаційно-

аналітичне забезпечення у складному процесі інформаційного забезпечення 

системи державного управління займає одне з головних місць.  

Проте на сьогодні немає єдиного розуміння цього важливого поняття, в 

наукових та публіцистичних статтях воно має змістовну суперечливість. Як 

наслідок існує проблема, яка перешкоджає як розробці методологічних засад 

інформаційного забезпечення в системі публічного управління, так i його 

практичній реалізації. 

Для розуміння сутності інформаційно-аналітичного забезпечення в 

інформаційному забезпеченні системи державного управління необхідно, 

насамперед, розглянути та опрацювати відомі теоретичні підходи щодо 

визначення цього важливого поняття, узагальнити та запропонувати 
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визначення, що більше адекватно відповідає його сутності, а також 

обґрунтувати його роль та місце в загальній системі державного управління. 

В Податковому кодексі визначено. що «інформаційно-аналітичне 

забезпечення (діяльності державної служби) – комплекс заходів щодо збору, 

обробки та використання інформації, необхідної для виконання органами 

державної служби покладених на них функцій та завдань». 

В Енциклопедичному виданні наводиться таке визначення: 

«інформаційно-аналітичне забезпечення (державної служби) – сукупність 

організаційних, методичних та інтелектуальних видів діяльності працівників 

апарату  органів державної влади щодо збирання, систематизації, аналізу, 

збереження та використання відомостей в процесі прийняття управлінських 

рішень» [3]. 

Калюжний Р.А. та Шамрай В.О. визначають інформаційне 

забезпечення як: 

 забезпеченість системи управління відповідною множиною 

інформації;  

 організаційна діяльність, пов’язана зі збором, реєстрацією, 

передачею, зберіганням, опрацюванням і представленням інформації;  

 діяльність щодо формування цілеспрямованої суспільної й 

індивідуальної свідомості суб’єктів суспільних відносин щодо управління у 

конкретній сфері суспільних відносин [4].   

Під інформаційним забезпеченням Балабанова Л.В. розуміє сукупність 

дій з надання необхідної для управлінської діяльності інформації в зазначене 

місце на основі певних процедур із заданою періодичність.   

Іншого погляду дотримується Петренко С.М., який вважає, що 

інформаційне забезпечення управління – це сукупність реалізованих рішень 

щодо обсягів інформації, її якісного та кількісного складу, розміщення і форм 

організації. При цьому метою інформаційного забезпечення є своєчасне 

подання необхідної та достатньої інформації для прийняття управлінських 

рішень.  
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Дещо схожою є дефініція Черноіваненка А.В., що розглядає 

інформаційне забезпечення, як забезпечення системи управління сукупністю 

уявлень, понять, даних та як діяльність, що пов’язана із засобами збирання, 

реєстрації, передачі, зберігання, опрацювання та представлення інформації.  

Титоренко Г.А. інформаційне забезпечення визначає як найважливіший 

елемент інформаційних систем і інформаційних технологій, призначений для 

відображення інформації, що характеризує стан керованого об’єкта і який є 

основою для ухвалення управлінських рішень [5]. 

На думку Титаренка О. Р. «інформаційне та аналітичне забезпечення – 

це сукупність технологій, методів збору та обробки інформації, що 

характеризує об'єкт управлінського впливу, специфічних прийомів їхньої 

діагностики, аналізу й синтезу, а також оцінки наслідків прийняття різних 

варіантів політичних рішень» [1].  

Не дивлячись на велику кількість досліджень вітчизняними вченими 

окремих аспектів інформаційного забезпечення державного управління (табл. 

1), на сьогодні все ще не існує єдиного підходу до визначення сутності 

інформаційно-аналітичного забезпечення органів публічної влади [6]. 

Таким чином, наведені визначення інформаційно-аналітичного 

забезпечення свідчать про неоднакове розуміння його загальної сутності 

різними авторами. Основною причиною різних підходів до цього терміну є 

те, що вчені розглядають інформаційного забезпечення як цілісний процес в 

управлінні.  

Систематизуючи вище викладене, інформаційне забезпечення 

діяльності органів державної влади – комплекс заходів із збору, опрацювання 

та використання інформації, необхідної для виконання покладених на органи 

державного управління функцій та завдань.  

Інформаційно-аналітичне забезпечення (ІАЗ) відіграє важливу роль у 

процесі діяльності органів публічної влади. За допомогою механізмів 

інформаційно-аналітичного забезпечення формуються умови для подальшого 

розвитку та вдосконалення інформаційного суспільства, розширюються та  
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Таблиця 1.3  

Підходи до визначення поняття «інформаційне  

забезпечення органів публічної влади» 

Автор 
Визначення терміну «інформаційно-аналітичне забезпечення 

органів публічної влади» 

Телешун С.О.  Сукупність технологій, методів збирання та обробки 
інформації, що характеризує об'єкт управлінського впливу 
(соціальні, політичні, економічні та інші процеси), 
специфічних прийомів їх діагностики, аналізу й синтезу, а 
також оцінки наслідків прийняття різних варіантів 
управлінських рішень [7]. 

Валевський О.Л.  Робота зі збирання, обробки й аналізу інформації щодо 
соціальних, політичних і економічних процесів [8].  

Семенченко А.І.  Вид забезпечення функціонування державних органів та 
органів місцевого самоврядування, спрямований на своєчасне 
та якісне надання інформації, необхідної для їх ефективної, 
цілеспрямованої діяльності [9].  

Дєгтяр О.А. Сфера управлінської діяльності, яка заснована на виділенні 
пріоритетних програмноцільових установок, завдяки чому 
забезпечується: створення оптимальних умов для ефективного 
функціонування держави в цілому; поліпшення основних 
економічних показників, збільшення зайнятості населення; 
залучення зовнішніх інвестицій, підтримка найбільш 
значущих інноваційних проектів [10].  

Сніцаренко П.В. 
 

Складова інформаційного забезпечення, оскільки результатом 
такого забезпечення є інформація у формі аналітичного 
документа [11].  

Коваль Р. А.  
 

Процес створення оптимальних умов задля задоволення 
інформаційних потреб та реалізації посадових обов’язків 
органів державної влади на основі формування та 
використання інформаційних ресурсів [12]. 

Вировий С. В. 
 

Особливий напрям діяльності, пов’язаний із виявленням, 
опрацюванням, збереженням та поширенням інформації 
переважно у сфері управлінської, політичної та економічної 
діяльності [13]. 

Абдеев Р. Ф.  Вид діяльності, покликаної забезпечити інформаційні потреби 
суспільства за допомогою аналітичних технологій за рахунок 
переробки вихідної інформації та отримання якісно нового 
знання [14]. 

Ковбасюк Ю. В.  Сукупність технологій, методів збирання та обробки 
інформації, що характеризує об’єкт управлінського впливу 
(соціальні, політичні, економічні та інші процеси), 
специфічних прийомів їх діагностики, аналізу й синтезу, а 
також оцінки наслідків прийняття різних варіантів політичних 
рішень [15]. 
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стимулюються інформаційні технології, забезпечується вільний доступ 

населення до інформації.  

Отже метою інформаційного забезпечення державних органів 

виконавчої влади є створення умов для прийняття ефективних державних 

управлінських рішень із забезпеченням своєчасної інформаційної підтримки. 

 

1.2. Сутність та зміст інформаційного забезпечення органів 
публічної влади 

 

Інформаційне забезпечення органів публічної влади – це системне 

поняття, яке утворюють два взаємопов’язані елементи (рис. 1.1), а саме: 

інформаційний рівень – це діяльність щодо забезпечення посадових осіб 

відомостями, необхідних для рішення покладених на них завдань; 

аналітичний рівень – це творча складова частина діяльності, яка призначена 

для оцінки інформації і підготування прийняття рішень [16]. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1 - Елементи інформаційно-аналітичного забезпечення органів 

публічної влади 

 

Інформаційне забезпечення є важливою функцією в державно-

управлінській діяльності, тому робота державних органів має 

забезпечуватися своєчасною інформаційною підтримкою [17].  

Для досягнення цих цілей формування державної політики 

інформатизації інформаційно-аналітичне забезпечення повинно базуватися 

ЕЛЕМЕНТИ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Інформаційний рівень 

майже самостійна діяльність  

кваліфікованих спеціалістів, зайнятих 
пошуком, відбором, обробкою, 
накопиченням, узагальненням і 

збереженням інформаційних одиниць 

Аналітичний рівень 

виробництво кваліфікованими 
спеціалістами на підставі наявних 
інформаційних одиниць і складних 

розумових процесів нового знання щодо 
явища або події, що вивчається 
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на таких принципах:  

 загальнодоступність інформації  та її відкритість;  

 забезпечення в інформаційній сфері конституційних прав та 

свобод кожного громадянина;  

 збалансованість обов'язків і прав, відповідальності та інтересів  

суб'єктів сфер інформації, інформаційної безпеки та інформатизації та 

законодавче закріплення певних функцій держави у цих сферах; 

 гармонізація національного законодавства з міжнародним 

правом. 

Виокремимо основні функції інформаційного забезпечення органів 

державної влади:  

 інформаційне супроводження – проведення комплексу 

інформаційнопропагандистських або ідеологічних заходів; 

 інформаційна підтримка – надання допомоги органам державної 

влади і вищим посадовим особам в одержанні конфіденційної інформації, 

необхідної для здійснення політичного управління;  

 інформаційне обслуговування – діяльність спеціальних структур і 

служб з виявлення й задоволення актуальних інформаційних потреб 

регіональних органів влади;  

 інформаційна допомога – надання кваліфікованої і своєчасної  

допомоги органам державної влади та політичним лідерам, в доступі до 

необхідних засобів та інформаційних ресурсів у зв’язку з вирішенням 

складних завдань або виникненням проблем у здійсненні державної 

політики;  

 інформаційний вплив – організований процес виробництва, 

поширення й використання спеціальної інформації, що має позитивний або 

негативний вплив на різні соціальні й військові, політичні, економічні 

об’єкти, явища і процеси для досягнення політичних цілей держави;  

 інформаційна боротьба – форма конфліктної взаємодії або 
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політичного суперництва у вигляді комплексу погоджених за метою, часом і 

місцем  заходів, що проводяться за допомогою спеціальних технологій та 

методів і спрямованих на досягнення інформаційної переваги;  

 інформаційне консультування – надання спеціальними службами 

та органами силовим відомствам експертних оцінок, консалтингових послуг, 

розробки пропозицій та рекомендацій для вирішення проблем, які виникають 

у процесах інформаційно-комунікаційної взаємодії об’єктів і суб’єктів  

державної політики;   

 інформаційна логістика – управління інформаційними потоками 

у процесах забезпечення політичної діяльності держави матеріально - 

технічними засобами, товарами, фінансовими, інформаційними й іншими 

послугами з метою їхньої оптимізації [12].   

Виходячи з цього, визначимо функції, які безпосередньо стосуються 

інформаційного забезпечення органів виконавчої влади (рис.1.2).  

         

 

 
 

        

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

Рис. 1.2 – Функції інформаційно-аналітичного забезпечення 

управлінської діяльності органів публічної влади 
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Звідси, зміст інформаційного забезпечення складають наступні етапи  

(рис. 1.3) [18]. 

  

 

 
 

        

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

Рис. 1.3 - Етапи інформаційного забезпечення  

 

Інформаційне забезпечення управлінського процесу – основна складова 

інформаційної діяльності. Це процес, який передбачає отримання та передачу 

інформації для прийняття доцільних, ефективних управлінських рішень для 

продуктивної діяльності державної установи. Це динамічна система 

одержання, оцінки, зберігання та переробки даних, створена з метою 

вироблення управлінських рішень. Його можна розглядати і як процес 
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забезпечення інформацією, і як сукупність форм документів, нормативної 

бази та реалізованих рішень щодо обсягів, розміщення та форм існування 

інформації, яка використовується в інформаційній системі у процесі її 

функціонування [19].  

Система інформаційно-аналітичного забезпечення державного 

управління враховує першочергові напрямки розвитку економіки, міграційні 

та демографічні особливості певної території, наявність трудових та 

природних ресурсів. Сам процес управління має розглядатися як поєднання 

певних рівнів прийняття рішень.  

Стратегічний рівень. На даному рівні генеруються методи вирішення 

проблем, оптимізуються сценарії й моделі розвитку, розробляються 

концептуальні підходи. Він передбачає з’ясування проблемних ситуацій у 

різних сферах життєдіяльності, прогноз і аналіз довгострокових тенденцій 

соціально-економічного розвитку, суспільно-політичних тенденцій і 

створення системи врівноваження різних проявів політичної активності.  

Оперативний рівень - на якому виробляється аналіз та моніторинг  

поточного стану елементів суспільно-політичної сфери та соціально-

економічної, здійснюється коригування планів та проектів, які виконуються, 

проводиться оперативний контроль і формуються плани реалізації сценарієв 

розвитку, моделей та концепцій.  

Ситуаційний рівень передбачає безперервний моніторинг показників і 

характеристик потенційно небезпечних соціально-політичних, техногенних і 

природних факторів; створення сценаріїв їх виникнення та розвитку, 

забезпечення організаційно-технічних питань здійснення управління в 

екстремальних умовах; одночасно прогнозування і запобігання 

екстремальних ситуацій  [1]. 

Визначення з передумовами, тобто зовнішніми факторами, які саме і 

визначатимуть структурне наповнення цього процесу, необхідно для 

змістовного розкриття особливостей інформаційно-аналітичного 

забезпечення прийняття управлінських рішень. 
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В системі державного управління України виділяють чотири фактори, 

що безпосередньо впливають на ефективність прийняття управлінських 

рішень. Низка проблем, пов’язаних із недостатньою ефективністю 

застосовуваних методів при виявленні неявних проблем і формуванні 

переліку напрямів стратегічного планування; недостатньою глибиною 

опрацювання пропонованих рішень; обмеженістю у застосуванні методів 

ситуаційного моделювання для розрахунку наслідків прийнятих рішень; 

залежність прийнятих рішень від поточної політичної ситуації й особистих 

якостей політичних лідерів – все це визначає першочергове використання 

експертних досліджень для довгострокового та середньострокового  

планування соціально-економічних перетворень та методів прийняття рішень 

традиційними методами  

Ще одним важливим фактором є низький рівень інформаційно-

технологічного супроводу надзвичайного та оперативного управління, що 

проявляється в: неможливості оптимізації інформаційних потоків і структури 

обміну даними при розробці та впровадженні інформаційних систем для 

підтримки управління, прийнятті управлінських рішень в умовах 

недостатньої інформованості та прорахунку ситуацій переважно на 

інтуїтивному рівні. Наступним фактором є відсутність єдиних форматів 

інформаційного обміну, міжвідомчих норм, регламентів, низький рівень 

міжвідомчої узгодженості програм інформатизації, що на практиці означає: 

дублювання органами державної влади первинних інформаційних ресурсів, 

недостатній рівень обізнаності про наявність первинної інформації та 

інформаційних продуктів; складність організації прямого регламентованого 

доступу до відомчим інформаційних ресурсів тощо.  

Важливим фактором подальшого розвитку системи інформаційного 

забезпечення органів публічної влади в Україні є безпекова складова.  

До недавнього часу в Україні не було всеохоплюючого закону про 

кібербезпеку. Хоча кіберзлочинність процвітає в Україні протягом багатьох 

років, розвиток стійкої політики в сфері кібербезпеки відстає. Законодавство 
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України щодо боротьби зі злочинністю у кіберпросторі лише частково 

відповідало потребам країни і не завжди охоплювало ключові елементи, 

необхідні для забезпечення ефективності.  

Неспроможність вищезазначеної законодавчої бази забезпечити 

відповідний рівень кібербезпеки стає все більш очевидним з швидким 

розвитком технологій протягом останнього десятиліття, що створює серйозні 

загрози для приватної, національної та міжнародної безпеки в усьому світі. 

Україна знає це з перших рук - з часів Інтернету, який завойовував 

пострадянське життя, країна завжди була однією з провідних юрисдикцій у 

сфері кіберзлочинності і одним з головних джерел атак DDoS. Останні роки 

спостерігається зростання кількості кібератак високого рівня на українські 

державні установи, критичну інфраструктуру та приватний сектор. 

Наштовхнувшись на внутрішні недоліки та зовнішню агресію, зміцнення 

правової бази для кібербезпеки стало пріоритетом для України. У відповідь 

на ці виклики були прийняті наступні законодавчі акти: 

- рішення Ради національної безпеки і оборони України про 

стратегію кібербезпеки України, затверджене Указом Президента України № 

96 від 15 березня 2016 року (Стратегія кібербезпеки);  

- Закон України «Про основні засади ведення кібербезпеки 

України» № 2163-VIII від 5 жовтня 2017 року (Закон про кібербезпеку). 

Головною метою Стратегії кібербезпеки було створення умов, 

необхідних для забезпечення безпечного кіберпростору та його використання 

в інтересах окремих осіб, суспільства та уряду. Це фактично відкрило шлях 

до прийняття спеціального закону, який комплексно вирішує широке коло 

питань у сфері кібербезпеки - Закон про кібербезпеку. 

Закон про кібербезпеку встановлює нормативно-правову базу для 

низки заходів, вже закріплених у Стратегії кібербезпеки, і встановлює основу 

для майбутнього підзаконного законодавства - різних нормативних актів, які, 

як очікується, надалі розроблятимуть та деталізувати відповідні правила та, 

врешті-решт, допомагатимуть впроваджувати Закон про кібербезпеку. Закон 



     

 

24 

встановлює основні напрями державної політики у цій сфері, а також ролі 

основних відповідальних сторін. Найголовніше, що Закон про кібербезпеку 

запроваджує концепцію «критичної інфраструктури» (КІ), що вимагає 

жорстких вимог безпеки для організацій, що керують КІ. 

Загалом, Закон є доволі високим рівнем рамкових правил і вимог, який 

не деталізується і залишає багато питань для регулювання вторинним 

законодавством, розроблені Кабінетом Міністрів України (КМУ) до 9 травня. 

2018 (дата, коли закон стає повністю ефективним). Хоча існують певні 

побоювання, що повне впровадження Закону про кібербезпеку навряд чи 

відповідатиме зазначеному вище терміну, невиправдані затримки з 

прийняттям вторинного законодавства малоймовірні з ряду причин. Зокрема, 

в період між прийняттям Стратегії кібербезпеки України та прийняттям 

Закону про кібербезпеку, Україна знову постраждала від низки потужних 

кібератак. Кіберзагрози великого масштабу демонструють, що місцеві 

національні інциденти можуть швидко перерости в міжнародну кризу з 

потенціалом збитку незрівнянного виміру. Україна, яка стала жертвою 

багатьох випадків шкідливої діяльності в кіберпросторі за останні роки, 

здається, є полігоном у цих глобальних подіях, не кажучи вже про 

«транзитну базу» для здійснення кібератак проти інших країн, включаючи 

членів ЄС. Тому Україна, яка хоче утвердити себе не тільки як сильну 

незалежну державу, а й як рівноправний, демократичний і безпечний член 

міжнародної спільноти, повинна сприймати кібербезпеку як один з головних 

пріоритетів. 

Закон про кібербезпеку передбачає суворі правила для КІ. Це нова 

концепція, яка визначається досить широко і може потенційно вловити будь-

яку компанію, що надає послуги з хімічної промисловості, енергетики, 

комунальних послуг, транспорту, інформаційних технологій, електронних 

комунікацій, банківської справи, фінансів, охорони здоров'я, виробництва 

продуктів харчування та сільського господарства. Більшість цих секторів, 

однак, на даний момент не мають специфічних правил щодо кібербезпеки, і 
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вони повинні розроблятися лише наступного року КМУ. У той же час, 

існують сектори, які вже досягли певного прогресу у сприянні кібербезпеці 

[35]. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2006 №373, 

затверджено Правила забезпечення захисту інформації в інформаційних, 

телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах, в яких 

визначаються  організаційні засади та загальні вимоги забезпечення  захисту 

державних інформаційних ресурсів або інформації, в інформаційних, 

телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах. Дія цих 

Правил не поширюється на захист інформації в системах урядового та 

спеціальних видів зв'язку [36]. 

Захисту в системі підлягає:  

 інформація, яка належить до державних інформаційних ресурсів, 

а також про діяльність суб'єктів владних повноважень, військових 

формувань, яка оприлюднюється в Інтернеті, інших глобальних 

інформаційних мережах і системах або передається телекомунікаційними 

мережами, яка є відкритою (далі - відкрита інформація); 

 конфіденційна інформація, яка перебуває у володінні 

розпорядників інформації, визначених частиною першою статті 13 Закону 

України "Про доступ до публічної інформації" (далі - конфіденційна 

інформація);  

 службова інформація;  

 інформація, яка становить державну або  іншу передбачену 

законом таємницю (далі - таємна інформація);  

 інформація, вимога щодо захисту якої встановлена законом [37]. 

Таким чином, система інформаційного-аналітичного забезпечення 

органів публічної влади визначається, як взаємозалежна та відповідним 

чином сформована сукупність методичних, інформаційних, організаційних, 

організаційно-правових, програмно-технологічних компонентів, яка 

забезпечує належну якість прийнятих управлінських рішень за рахунок 
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раціонального використання інформаційних технологій та інформаційних 

ресурсів.  

 

1.3. Інформаційна система забезпечення органів публічної влади в 
різних країнах 

 

В умовах переходу до інформаційного суспільства актуальним у 

діяльності органів державної влади стає активне використання новітніх 

технологій.  

Впровадження систем електронного документообігу, комп’ютеризація 

робочих місць, діяльність електронної приймальні, постійне оновлення 

інформації, її презентація на офіційних веб-сайтах, повинно сприйматись 

державними службовцями  як обов’язкове виконання поточних завдань [39].  

В епоху всесвітньої інформатизації освоєння комп’ютерних технологій 

стає головним інструментом для виконання професійних обов’язків у будь-

якій сфері діяльності. За останніми всесвітніми даними (2017 р.) World 

Internet Users, у світі нараховується орієнтовно 4,1 млрд. користувачів 

Інтернету. У відсотковому відношенні за кількістю ітнтернет-юзерів на 

першій сходинці країни Азії (50,2%), найменш ж користувачів мережі в 

країнах Австралії (0,8%) [40].  

Беручи до уваги те, що в органах державної влади та органах місцевого 

самоврядування значно збільшується обсяг необхідної інформації для 

ефективного функціонування державного апарату, службовці зобов’язані 

бути чітко орієнтованими в інформаційних технологіях та слідкувати за 

технічним прогресом у цій галузі.  

Важливим фактором застосування інформаційно-комунікативних 

технологій управлінцями є розбудова громадянського суспільства, що 

включає взаєморозуміння та довіру, врахування інтересів кожного і 

прагнення до загальних конструктивних цілей, розвиток каналів спілкування 

між громадянами та державою.   
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Використання широкого спектру інформаційних технологій дозволяє в 

певній мірі підвищити якість діяльності органів державної влади та разом з 

тим підвищити якість життя суспільства.  

В умовах сучасності, при значному збільшенні обсягів інформації, 

виникає гостра проблема в оптимізації інформаційного забезпечення органів 

виконавчої влади.  

За спостереженнями Р.Ю. Гучко [6], потреби оперативного одержання, 

аналізу, обробки значних масивів інформації, колективної роботи з 

підготовки документації, надання адміністративних послуг населенню, 

стимулюють державних службовців застосовувати у своїй діяльності 

комплексну автоматизацію діловодних процесів.  

Головним чином, ефективність роботи системи державного управління 

можна охарактеризувати трьома складовими:  

1. ефективністю взаємодії з громадянами і підприємствами;  

2. ефективністю внутрішньої роботи кожної установи окремо;  

3. ефективністю взаємодії органів влади між собою.  

Інформаційні технології не вирішують усіх проблемних питань, але з їх 

допомогою можливе істотне підвищення ефективності всіх цих трьох ланок. 

Впровадження інформаційних технологій, як показує практика, призводить 

до оптимізації організаційних процедур, роблячи їх більш простими і 

логічними.  

Очікувані від впровадження інформаційних технологій результати 

можна розділити на два класи - стратегічні і тактичні.  

Тактичні результати пов'язані в основному із скороченням витрат. 

Вони легко визначаються та вимірюються. Переваги можна оцінити в 

грошовому вимірі та можна розрахувати на основі підрахунку того, скільки 

можна забрати стелажів для зберігання документів, яку площу звільнити, чи 

можливе скорочення штату абож є можливість уникнути його росту, на 

скільки заощадиться час організацій і громадян, які взаємодіють з органами 

влади тощо.  
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Очікувані стратегічні результати - це поліпшення якості прийнятих 

управлінських рішень, істотне зниження прямих і непрямих суспільних 

витрат на утримання органів влади, підвищення довіри громадян до влади 

[41].  

Забезпечення прийняття ефективних та обґрунтованих рішень 

відповідними органами державної влади й управління в межах її компетенції, 

також підготовка рішень вищих інстанцій з дотриманням вимог і принципів 

перевірених світовим та вітчизняним досвідом інформатизації, є головним 

призначенням системи інформаційного забезпечення, яке полягає в наданні її 

користувачам даних [6].  

Інформаційно-комунікаційні технології охоплюють технічні (мережні 

комп’ютерні системи та сучасні засоби зв’язку) та програмні засоби 

(програмне забезпечення, що полегшує та прискорює управлінський процес 

(автоматизовані системи документообігу).  

Безумовно, сучасні комп’ютерні системи значно прискорюють роботу 

на найскладніших ділянках аналітичної діяльності. Неможливо уявити їх 

відсутність при аналізі й оперативній оцінці ситуації, підготовці звітів, 

обробці соціально-економічної показників, формуванні оперативних довідок 

і звітів.  

Розглянемо кілька фактів про інформатизацію державних структур у 

світі, використовуючи історичні факти.  

Для аналізу використовувати інформаційних технологій, досягнення ІТ 

в управлінні Європейським інститутом управління бізнесом (INSEAD) в 2002 

р. розролений коефіцієнт Networked Readiness Index (NRI) – мережевий 

індекс готовності. Він грунтується на інформації, зібраних міжнародними 

організаціями, такими, як Міжнародний союз електрозв'язку, Організації 

Об'єднаних Націй і Світовий банк, і даних обстеження з опитування 

керівників компаній, яке щорічно проводиться на форумі в кожної з країн.  

NRI поєднує три компоненти: навколишнє середовище, 

запропонований даною країною або суспільством, готовність ключових 
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посередників (індивідууми, бізнес-структури, уряди) суспільства, щоб 

використовувати IT, і остаточне використання IT між посередниками [42].  

Згідно з Economist Intelligence Unit, для створення сприятливих умов 

для підвищення конкурентоспроможності має бути збалансована державна 

підтримка ІТ, без перешкод для роботи ринкових механізмів.  

Розглянемо динаміку The Networked Readiness Index протягом 2017-

2018 рр. (рис. 1.4). 

Сінгапур – вершина рейтингу Global Information Technology Report 

2017-2018. За Сінгапуром йдуть Фінляндія і Швеція, яка була на першому 

місці протягом останніх трьох років, Норвегія (4-те), США (5-те) та інші 

країни Північної Європи разом з Швейцарією, Гонконгом і Нідерландами. 

Україна займає 64-місце, а за попередній рік – 84 місце.  

Сінгапур очолює Індекс цього року, захищаючи першу позицію. Його 

видатна продуктивність підкреслюється тим, що він посідає перше місце в 

світі за трьома з чотирьох підіндексів (середовище, використання і вплив), 

обумовлених провідними місцями на декількох стовпах: політичне і 

регуляторне середовище (2-е місце), бізнес та інновації (1-е), навички (1-е), 

урядове використання (1-е), і соціальний вплив (1-е).  

Загалом, цей рейтинг в значній мірі є результатом сильної 

прихильності уряду до цифрового програмування, включаючи програму 

Smart Nation. Падіння субиіндексу готовності до 16-го місця багато в чому 

пояснюється за рахунок падіння доступності широкосмугового зв'язку, хоча і 

ціни на широкосмугові пакети можуть приховувати якість відмінності (тобто, 

підвищення цін може прийти з якістю збільшувати). В даний час в Сінгапурі 

офлайн населення складає 18%, що потенційно пояснюється його 

демографією, і країна все ще не входить у першу десятку по індивідуальному 

використанню (12-е) та прийняттю бізнесу (14-е). Тим не менш, виграш від 

прийняття ІКТ широко поширені в Сінгапурі, як у країні, яка очолює 

компонент соціального впливу, та в повній мірі використовує цифрові 

технології для забезпечення доступу до основних та державних служб.  
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Рис. 1.4. – Карта світу розвитку E-Government Index 
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Фінляндія залишається на 2-му місці з незмінним загальним балом, але 

вбачаються деякі незначні коливання рангу для субіндексу оточення, 

використання та впливу. Країна очолює рейтинг субіндексі «Готовність». Це 

є високим результатом, зокрема в інфраструктурі (3-є) та стовпах навичок (2-

е); доречі, доступність дуже добра (13-е), хоча Фінляндія – одна з кількох 

країн, яка вбачає значне зростання цін на широкосмуговий зв'язок у цьому 

році (51-е місце, у порівнянні з 39-м у 2015 р.). 

 

Таблица 2.1 – The Networked Readiness Index 2017-2018 

Держава Ранг Оцінка 

Сінгапур 1 6.0 

Фінляндія 2 6.0 

Швеція 3 5.8 

Норвегія 4 5.8 

Сполучені Штати 5 5.8 

Нідерланди 6 5.8 

Швейцарія 7 5.8 

Гонконг 8 5.7 

Нідерланди 9 5.7 

Великобританія 10 5.6 

Люксембург 11 5.8 

Японія 12 5.7 

Данія 13 5.6 

Гонконг 14 5.6 

Корея, Республіка 15 5.6 

Канада 16 5.6 

Німеччина 17 5.6 

Ісландія 18 5.5 

Нова Зеландія 19 5.5 

... … … 

Україна 64 4,2 

 

В даний час є можливоості для покращення, в бізнесі та інноваційному 

середеовищі, дн Фінляндія займає 9 місце. Фінляндія має надзвичайно 
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хороший доступ до новітніх технологій (1-е), а також венчурний капітал (6-е) 

і його бізнес тісно пов'язані (5-е місце упо використанню у бізнесі). Це всі 

чинники важливі для того, щоб допомогти Фінляндії досягти першого місця 

у світі по економічному впливу. Уряд у даний час сприймається у менш 

активній ролі у просуванні ІКТ, ніж у минулому (21-е місце, у порівнянні з 

10-го у 2013 р.). 

Швеція зберігає свою третю позицію в NRI, оскільки бали по всіх 

чотирьох субіндексах залишаються майже незмінними. В цілому, вона 

посідає краще місце в користуванні (4-е), яке походить від дуже високих 

балів в індивідуальному (4-е) і бізнес використанні (2-е), і особливо це дуже 

добре в Impact (3-е). Підприємства користуються тим, що їх споживча база 

сильно пов'язана, що відображено в одному з найвищих показників взаємодії 

B2C у світі (4-е місце). Уряд, з іншого боку, ще не з’єднується з громадянами 

в онлайн в тій же мірі, що й бізнес, з 45-м рангом для участі електронного 

уряду. 

У цілому, шведський уряд сприймається менш активно, ніж інші країни 

з ровиненою економікою у використання цифрових технологій (23 місце для 

урядового використання). Однак уряд вживає заходів для покращення 

загальних рамкових умов для бізнесу: є прогрес у ряді областей політичного і 

регуляторного середовища, бізнесі та інноваціях – стовпах середовища. 

Зокрема, Швеція скоротила кількість днів, необхідних для запуску компанії 

від 16 до 7, піднявшись з 45 місця у цьому рейтингу до 42-го. У важливій мірі 

бізнес-сектор втілює цифрові технології в умовах економічного впливу (3-е) і 

поліпшує на чотири місця в соціальному впливі до 12-го. 

Норвегія рухається вгору на одне місце до 4-го місця, з невеликими, 

але позитивними змінами у всіх чотирьох субіндексах. Країна, здається, 

досягла плато, з невеликим рухом в загальній сумі NRI за останні роки. ЇЇ 

цифрова економіка будується на дуже міцній основі вищого регулювання та 

інноваційного середовища (відповідно 6 та 7), а також кращої 

інфраструктури ІКТ у світі. Хоча ціни на фіксований широкосмуговий зв'язок 
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відносно високі (71-е місце), цього року не було подальшого зростання, а з 

96,3% в онлайн аселення в Інтернеті (2-е для фізичних осіб, 

використовуючих Інтернет), високі ціни, схоже, не діють як бар'єр доступу. 

Подібно до ситуації в Швеції, норвезькі фірми використовують вигоду з 

високої грамотністі ІКТ серед населення та в цілому робочої сили за 

допомогою цифрових технологій, в значній мірі в їх взаємодії з споживачами, 

а також між собою (8 та 7, відповідно). Також був помітний позитив рухатися 

у використанні уряду (важливість у баченні, успіх у просуванні ІКТ та 

ефективності уряду), переміщуючи країну на шість місць до 18-го  у 

державному стовпці використання. Не дивно, що ці сильні цифрові фонди 

відображені в двох восьмих рангах  для двох стовпів впливу. 

Сполучені Штати піднялися на дві ступені в цілому, продовжуючи 

позитивну динаміку з 2013 р. (з 9-го місця у 2013 р. до 7-го у 2014 та 2015 рр. 

до 5-го місця цього року). Це засноване на поліпшенні у всіх чотирьох 

субіндексах. Сполучені Штати виділяються в їх надзвичайно сприятливому 

бізнесуі та інноваційному середовищі (3-я позиція), що породило одне з 

найбільш гнучкий та оцифрований бізнес-сектор в усьому світі. Державний 

сектор також ефективно використовує цифрові технології та надає послуги 

громадянам (індекс онлайн-послуг) та полегшує участь (9-е місце за індексом 

електронної участі). Всі зацікавлені сторони можуть скористатися дуже 

низькими цінами на широкосмуговий зв’язок (17-е місце), з найдешевшим 

пакетом - 16 доларів США щомісяця, порівняно із середнім світовим 

показником у 52 долари США і в середньому 26 доларів США у країнах з 

високим рівнем доходу. Однак, незважаючи на міжнародну пропускну 

спроможність Інтернету,  користувач прискорився так, що Сполучені Штати 

сповзають з 34-го в 2013 р. до 42-го в цьому році. Загальний вплив цифрових 

технологій в США сильний (він посідає 7 місце як за економічними, так і за 

соціальними наслідками) і зростає, зокрема в соціальному вимірі: цього 

року,Сполучені Штати переміщуються до 15-го місця за умови вплив ІКТ на 

доступ до основних послуг. 
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Нідерланди опустилися на два місця у загальному рейтингу, але 

залишаються однією з країн, в якій найкращим чином використовуються 

цифрові технології для досягнення як економічних, так і соціальних впливів 

(6-е і 3-є відповідно, в двох стовпцях і 2 в субіндексі впливу). Це 

відбувається незважаючи на високі мобільні тарифи (105-е місце) і високі та 

зростаючі ціни на широкосмуговий зв'язок (85-е, донизу з 68-го). Інші крапки 

на рівні індикатора можуть багато в чому можна віднести до того, що, хоча 

умови є стабільними або навіть трохи покращуються в абсолютному вимірі, 

інші країни рухаються швидше. Це вірно в особливо для бізнесу та 

інноваційному середовищі, а також інфраструктурі ІКТ. Голландське 

населення одне з найбільш технологічних поряд з іншими країнами-сусідами, 

(8 для індивідуального використання), актив, який обидва, уряд і бізнес-

сектор роблять добре використання (3-е місце для використання Інтернету 

B2C, 8 місце індекс онлайн-сервісу уряду, а також 1-е індекс електронної 

участі). Підприємства широко розгортають цифрові технології щоб змінити 

бізнес та організаційні моделі (4-е за обома показниками) та базові 

постачальники послуг, незалежно від того, чи є вони державними чи 

приватними, працюють рука об руку з населенням для полегшення доступу 

через свої платформи (2-е).  

Швейцарія опускається на одне місце в цілому до 7-го місця в топ-10 за 

навколишнє середовище, готовність і вплив і 12 для субіндексів 

використання. Країна рухається вгору на два місця в оцінюванні 

інноваційного середовища, багато в чому обумовлений стрибком сприйнятої 

доступності підприємства до капіталу, а також зберігання високого рівня 

уряду у закупівлі передових технологій; це проти загальної глобальна 

тенденції падіння державного попиту на новітні технології.  

Однак у цілому уряд до цих пір був менш запеклим усиновителем і 

промоутером оцифрування, що відображено на 43-му місці для урядового 

використання. Хоча він і сильний у високотехнологічних закупівлях ринок, 

здається, використовує цифрові технології для зменшення  взаємодії з 
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громадянами. З іншого боку, країна займає перше місце по використанню 

бізнесу, керованого високим поглинанням бізнес-технологій та інноваціями, 

потенціал і високий рівень взаємодії цифрових В2В (цікаво, більше, ніж з 

споживачами). Це в свою чергу сприяє сильному економічний впливу (2-е 

місце), який відображається також у стійкій тенденції до зростання частки 

робочих місць з інтенсивним знанням (3). 

Великобританія залишається на восьмому місці, трохи покращилась у 

абсолютних балах на всіх чотирьох субіндексах. Покращення на рівні 

індикатора особливо зосереджена у середовищі бізнеса та інновацій: 

наявність доступності венчурного капіталу, якість шкіл менеджменту та 

закупівлі урядом передових технологій збільшилася в порівнянні з минулим 

роком, тоді як число днів та процедур для започаткування бізнесу 

скоротилися. Хоча інфраструктура та індивідуальне використання рухаються 

у правильному напрямку, вони не рухаються досить швидко, щоб привести 

до збільшення рейтингу. Прийняття бізнесу є високим і британські компанії 

займають провідне місце у світі у використанні Інтернету для взаємодії зі 

своїми споживачами, а також з їх виробничою мережею (1-е у B2C, друге 

місце у B2B). Вони також поширюють кордони з точки зору використання 

ІКТ, щоб змінити свій бізнес та організаційні моделі (відповідно 2-е та 1-е 

місце). Уряд також наближається до глобальної межі з точки зору 

використання технології, стрибнувши на 6-те місце у топ-10 у стовпчику 

урядового використання. 

Рейтинг NRI Люксембургу залишається таким же, як і останній рік на 

9-му місці, з його загальним рахунком продовжуючи стійку тенденцію 

зростання. Покращення на рівні стовпців приходять у трьох сферах: 

політичному та регуляторному середовищі, індивідуальному використанні. 

Перенесення Люксембургу до 1-го і 2-го місця в цих категоріях відповідно і в 

область, де країна найбільше відстає. Доступність - тут, зокрема, велике 

падіння тарифів на мобільний сотовий зв'язок переміщує країну на 14-е місце 

в стовпчику забезпечення доступності. 
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Хоча продуктивність в умовах інноваційного середовища є змішана, 

гарна доступність венчурного капіталу (8-е) і сильна прихильність уряду до 

закупівель передових технологій (5-те) свідчать про добрі результати для 

комерціалізації нових ідей. В цілому, уряд сприймається для відігравання 

важливої ролі у підтримці цифрових технологій в економіці Люксембургу, де 

керівники підприємств свідчать про високий рівень важливості ІКТ у баченні 

уряду (5-е) і його успіх у просуванні ІКТ (6-й). Крім того, сильні рамкові 

умови були створен тв  відображені у вищому рангу щодо рівня складності 

для Законів, пов'язаних з ІКТ (наприклад, для електронної комерції, 

цифрових підписів, захисту прав споживачів). Країна також може 

похвалитися інфраструктурою з високими рейтингами для міжнародного 

трафіку (1-е місце) і кількістю захищених серверів на душу населення (3-є 

місце). 

Японія залишається на 10-му місці в цілому, як і в 2015 р., і здатна 

піднятися на дві позиції  до 2-го місця в користуванні субіндексом; з 

використанням бізнесу та уряду вже серед найвищих у світі (3 та 7 

відповідно), країна рухається вгору на дві позиції в індивідуальному 

користуванні (11 місце). Бізнес та інноваційне середовище помітно 

покращується з прогресом у сприйнятті наявностьі венчурного капіталу, 

якості управління і державних закупівель передових технологій. Це 

продовження сильної позитивної тенденція, переміщує країну з 40-го місця в 

2014 р. на 33-є місце у 2016 р. в даному аспекті. Японія також зберігає 

розбудову своєї інфраструктури, зокрема міжнародної, пропускну здатність 

Інтернету та кількість захищених серверів. З точки зору впливу, країна трохи 

втрачає свої позиції, головним чином тому, що її колеги просуваються 

швидше вперед [43]. 

За результатами дослідження експерти розділили всі країни на чотири 

великі групи: з максимально високим рівнем розвитку ІКТ, високим, 

середнім і низьким. Україна ввійшла в другу групу поряд з Білоруссю і 

багатьма східноєвропейськими країнами. 



     

 

37 

РОЗДІЛ 2. 
СУЧАСНИЙ СТАН СИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ 

 

2.1. Нормативно-правові засади інформаційного забезпечення 
органів публічної влади в Україні 

 

Головним напрямком розбудови європейського суспільства в Україні є 

модернізація діючого законодавства, у відповідності до світових стандартів, 

національних інтересів та потреб країни.  

Інформаційно-аналітичне забезпечення органів державної влади та 

місцевого самоврядування регламентуються документами, які приймаються 

на державному, регіональному та місцевому рівнях. Здебільшого ці 

документи представлені програмами інформатизації, розробленими на 

підставі Законів України «Про Концепцію Національної програми 

інформатизації» та «Про Національну програму інформатизації».  

На сьогодняшній день, до групи основних законодавчих актів, що 

регламентують інформаційне забезпечення державних органів влади 

відносять Закони України: «Про інформацію»; «Про порядок висвітлення 

діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування 

засобами масової інформації»; «Про захист в інформаційно-

телекомунікаційних системах»; «Про національну програму інформатизації»; 

«Про електронні документи та електронний документообіг»; «Про 

Концепцію Національної програми інформатизації»; «Про електронний 

цифровий підпис».  

Серед нормативно-правових актів слід відокремлити такі: постанови 

Кабінету Міністрів України «Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет 

інформації про діяльність органів виконавчої влади», «Про заходи щодо 

створення електронної інформаційної системи «Електронний уряд»; 

розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження Концепції 
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формування системи національних електронних інформаційних ресурсів»; 

наказ Державної служби спеціального зв’язку та інформації України «Про 

затвердження Порядку координації діяльності органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування, військових формувань, підприємств, 

незалежно від форм власності з питань запобігання, виявлення та усунення 

наслідків несанкціонованих дій щодо державних інформаційних ресурсів в 

інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних 

системах».  

Слід зазначити, що виконання цих нормативно-правових актів 

сприятиме зміцненню інформаційних взаємовідносин між органами влади, 

місцевого самоврядування та територіальною громадою.   

Метою інформаційного законодавства є реалізація державної політики 

інформаційного забезпечення. Законодавчу базу в сфері інформаційного 

забезпечення складають закони України “Про інформацію”, “Про друковані 

засоби масової інформації (пресу) в Україні”, “Про телебачення та 

радіомовлення”, “Про Національну програму інформатизації”, постанови 

Кабінету Міністрів України “Про затвердження Правил забезпечення захисту 

інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-

телекомунікаційних системах”, “Про заходи щодо розвитку національної 

інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї 

мережі в Україні” № 928/2000 від 31 липня 2000 р. та ін. [20].  

Окремий розділ “Розбудова інформаційного суспільства” є в Програмі 

діяльності Кабінету Міністрів України. В ньому визначені пріоритетні 

напрямки, а саме: підвищення ефективності формування та виконання 

Національної програми інформатизації; впровадження в усіх органах 

виконавчої влади систем цифрового підпису та електронного 

документообігу; створення умов для інтеграції інформаційних ресурсів 

державних органів усіх рівнів; розроблення проекту Державної цільової 

програми впровадження в органах державної влади програмного 

забезпечення з відкритим кодом; збільшення різноманітності та кількості 
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послуг, що надаються населенню та суб’єктам господарювання державними 

органами з використанням електронних засобів та Інтернету, забезпечення 

відкритості інформації; створення нової та вдосконалення чинної 

нормативно-правової бази у сфері інформатизації; гармонізація із 

стандартами ЄС стандартів на ІТ-послуги та ІТ-продукцію.  

Міністерство економіки за участю інших центральних органів 

виконавчої влади та Державною установою “Інститут економіки та 

прогнозування Національної академії наук України” розроблений проект 

стратегічного документу “Україна 2020: Стратегія національної 

модернізації”, в якому теж передбачено окремий підрозділ з вищевикладених 

питань [20].  

Щоб визначитися з порядком використання інформації необхідно 

виокремити правила організації доступу до неї. Державний стандарт України 

ДСТУ 3396.2-97 дає таке визначення: “доступ до інформації (access to 

information) – можливість одержання, оброблення інформації, її блокування 

та (чи) порушення цілісності”. Статтею 6 Закону України “Про захист 

інформації в автоматизованих системах”  термін «доступ до інформації» 

визначається наступним чином: “Доступ до інформації, яка зберігається, 

обробляється і передається в АС, здійснюється лише згідно з правилами 

розмежування доступу, встановленими власником інформації чи 

уповноваженою ним особою. Без дозволу власника доступ до інформації, яка 

обробляється в АС, здійснюється лише у випадках, передбачених чинним 

законодавством”. Доречно відмітити, що при цьому в Законі визначено 

тільки термін “обробка” інформації та не надано визначення терміну 

“доступ”.  

Також, законодавством передбачено, що правоохоронні органи мають 

право: отримати примусовим шляхом інформацію з автоматизованої системи, 

яка її обробляла, аж до вилучення засобів обробки інформації, при 

необхідності, та застосувати засоби перехоплення інформації в каналах 

зв’язку за рішенням суду.  
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Проаналізувавши бачимо, що відносини у сфері інформаційно – 

комунікаційних технологій регулюються  в нашій державі досить великою 

кількістю нормативно-правових актів. Крім того, чинне законодавство 

України, не відповідає сучасному світовому рівню інформаційних 

технологій. 

Також є низка проблем, які потребують вирішення у питанні 

регулювання суспільних інформаційних відносин в Україні. У різні часи, без 

належного узгодження понять, приймалися закони та підзаконні акти, що 

регулюють суспільні відносини об’єктом яких є інформація. Як результат -  

вони мають низку термінів, які не відповідають сучасним вимогам, а отже, 

тлумачаться неоднозначно учасниками суспільних інформаційних відносин. 

Деякі категорії взагалі не мають чіткого визначення свого змісту, що 

призводить до їх неоднозначного застосування на практиці. Тому значна 

частина нормативних актів потребує внесення змін та доповнень.  

Аналіз відповідних статей Конституції України дозволяє дійти 

висновку про намагання вітчизняного законодавця побудувати інформаційну 

політику на основі демократичних та ліберальних норм та принципів, 

одночасно забезпечивши їхню адаптацію до українських умов. 

Положення Конституції України розвиваються та конкретизуються у 

понад 200 документах, які встановлюють правові норми в інформаційній 

сфері. Серед них базові Закони України «Про інформацію», «Про друковані 

засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про телебачення та 

радіомовлення», «Про інформаційні агентства», «Про державну таємницю», 

«Про зв'язок», «Про державну підтримку засобів масової інформації та 

соціальний захист журналістів», «Про рекламу», «Про Концепцію 

національної програми інформатизації», «Про Національну програму 

інформатизації», «Про науково-технічну інформацію», «Про захист 

інформації в автоматизованих системах», «Про електронний підпис», «Про 

електронний документообіг» та інші [20]. 

Нормативно-правова та законодавча база функціонування 
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інформаційної сфери України в цілому відповідає європейським нормам. 

Тому свідчать експерти українського інформаційного законодавства, яка 

неодноразово здійснювалася протягом останніх років, зокрема 

представниками ОБСЄ. Проте, якщо формальний бік справи не викликає, 

значного занепокоєння, то існує нагальна проблема недотримання 

встановлених норм усіма суб'єктами інформаційних відносин, зокрема 

органами державної влади всіх рівнів. Рівень правової культури громадян 

України змушує розглядати ситуацію із зовсім іншого боку порівняно з 

країнами Європейського Союзу [21]. 

Зважаючи на значний масив нормативно-правових актів, що регулюють 

суспільні відносини у сфері державної інформаційної політики (ДІП), 

зосередимо увагу на тих, що є найбільш вагомими саме для інформаційної 

політики, кількість і якість яких надає можливість говорити про основу для 

формування Концепції державної інформаційної політики, яка також може 

розглядатися і виступати одним із визначальних джерел інформаційного 

права і Кодексу України про інформацію [22]. 

Сповідуючи структурно-логічний підхід на підставі аналізу масиву 

інформаційного законодавства сформовано наступні напрями регулювання 

ДІП, що складають систему правового регулювання ДІП: 

- правове регулювання інформаційної безпеки (державна політика 

інформаційної безпеки, безпеки інформації, політика та система захисту 

інформації); 

- правове регулювання електронного урядування (державна 

політика з питань електронного урядування; державна політика сприяння 

розвитку громадянського суспільства в Україні); 

- правове регулювання інформаційного суспільства (національна 

інформаційна політика, державна політика у сфері розвитку інформаційного 

суспільства, пріоритет державної політики, пріоритетний  напрям державної 

політики); 

- правове регулювання інформатизації – основоположні засади 
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сукупності взаємопов’язаних соціально-економічних, організаційних, 

науково-технічних, правових, політичних, виробничих процесів, які 

спрямовані на створення умов для задоволення інформаційних потреб 

суспільства та  громадян на основі створення розвитку і використання  

інформаційних мереж, систем, ресурсів та інформаційних технологій, які 

побудовані на основі застосування сучасної комунікаційної та 

обчислювальної техніки; 

- правове регулювання захисту інформаційної прав і свобод 

людини і громадянина; 

- правове регулювання функціонування та розвитку медіа-

простору [24]. 

Законом України «Про інформацію» встановлені загальні правові 

основи одержання, поширення, використання та зберігання інформації, 

закріплює право особи на інформацію в усіх сферах державного та 

суспільного життя України, а також інформаційної системи, її  джерела, 

визначає статус  учасників інформаційних відносин та їх захист й суспільства 

від неправдивої інформації, регулює доступ до інформації та забезпечує її 

охорону. 

Закон визначає інформацію як документовані або публічно оголошені 

відомості про події та явища, що відбуваються у суспільстві, державі та 

навколишньому середовищі. Відповідно об’єктами інформаційних  відносин  

є  документована  або  публічно  оголошувана інформація про події та явища 

в галузі політики, економіки, культури, охорони здоров’я, а також у 

соціальній, екологічній, міжнародній та інших сферах. 

Усі в України мають право на інформацію – громадяни, юридичні та 

державні органи. При цьому реалізація права на інформацію громадянами, 

юридичними особами і державою не повинна порушувати будь які їх 

інтереси: громадські, політичні, економічні, соціальні, духовні, екологічні та 

інші права, свободи і законні інтереси інших громадян, права та інтереси 

юридичних осіб [26]. 

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2657-12
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Згідно із Законом інформаційна діяльність розглядається як сукупність 

дій, спрямованих на задоволення інформаційних потреб громадян, 

юридичних осіб і держави. Важливе місце в Законі належить описові 

механізму функціонування інформаційних потоків у суспільстві. Так, 

держава здійснює контроль за режимом доступу до інформації. Завдання її 

при цьому полягає у забезпеченні додержання вимог законодавства про 

інформацію всіма державними органами, підприємствами, установами та 

організаціями, недопущенні  необґрунтованого  віднесення  відомостей  до  

категорії інформації з обмеженим доступом. Державний контроль за 

додержанням установленого режиму здійснюється спеціальними органами, 

які визначають Верховна Рада і Кабінет Міністрів України. 

Закон України «Про доступ до публічної інформації» (далі-Закон) 

визначає порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до 

інформації, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, 

інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом, та 

інформації, що становить суспільний інтерес [27]. 

Норма, зафіксована в законі про обов’язкове оприлюднення інформації 

на веб-сайтах органів державної влдаи та органів місцевого самоврядування –  

вперше закріплена в українському законодавстві. Завдяки цій нормі потреба 

в багатьох запитах в більшості випадках відпадає, Якщо сайту немає 

(наприклад, як у сільських рад), тоді можливо використовувати інші способи 

оприлюднення (стенди, ЗМІ). 

Перш за все слід звернути увагу на те, що всі вимоги Закону 

поширюються лише на органи державної влади, інші державні органи, 

органи місцевого самоврядування, інших суб’єктів, що здійснюють владні 

управлінські функції відповідно до законодавства та рішення яких є 

обов’язковими для виконання. Разом з цим, вимоги цього Закону на 

юридичних осіб, що фінансуються з державного, місцевих бюджетів, 

бюджету Автономної Республіки Крим, осіб, що виконують делеговані 

повноваження суб’єктів владних повноважень згідно із законом чи 
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договором, включаючи надання освітніх, оздоровчих, соціальних або інших 

державних послуг, суб’єктів господарювання, які займають домінуюче 

становище на ринку або наділені спеціальними чи виключними правами, або 

є природними монополіями та суб’єктів господарювання, які володіють 

інформацією про стан довкілля, про якість харчових продуктів і предметів 

побуту, про аварії, катастрофи, небезпечні природні явища та інші 

надзвичайні події, що сталися або можуть статися і загрожують здоров’ю та 

безпеці громадян і іншою інформацією, що становить суспільний інтерес 

(суспільно необхідною інформацією), поширюються лише в частині 

оприлюднення та надання відповідної інформації за запитами [25]. 

Закон зобов’язав всіх розпорядників інформації, передбачених статтею 

13 Закону, надавати та оприлюднювати публічну інформацію – відображену 

та задокументовану будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформацію, 

що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних 

повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка 

знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших 

розпорядників публічної інформації. 

Закон України «Про захист інформації в інформаційно-

телекомунікаційних системах» регулює відносини у сфері захисту інформації 

в інформаційних, телекомунікаційних, іформаційно-телекомунікаційних 

системах (далі – система).  

Об'єктами захисту в системі є інформація, що обробляється в ній, та 

програмне забезпечення, яке призначено для обробки  цієї інформації.  

Найбільш практичним з точки зору використання технології 

інформаційної безпеки в системах е-урядування є Закон України «Про захист 

інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах». Даний закон 

регулює відносини у сфері захисту інформації в інформаційних, 

телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах. У цьому 

законі визначено об’єкти захисту в системі та суб’єкти відносин, порядок 

доступу до інформації в системі, відносини між володільцем інформації, 
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власником інформаційно-телекомунікаційної системи та користувачами, 

умови обробки та забезпечення захисту інформації в системі, повноваження 

державних органів та відповідальність за порушення законодавства, 

міжнародні договори та прикінцеві положення [28].  

Ще один важливий Закон України «Про телекомунікації» розкриває 

сутність правової основи діяльності у сфері телекомунікацій та визначає: 

повноваження держави щодо управління та регулювання телекомунікаційної 

діяльності; права, обов’язки та засади відповідальності фізичних і 

юридичних осіб, які беруть участь у даній діяльності та які користуються 

телекомунікаційними послугами.  

Основною метою Закону України «Про телекомунікації» є 

забезпечення повсюдного надання телекомунікаційних послуг достатніх 

асортименту, обсягу та якості шляхом обмеженого регулювання ринкових 

відносин для сприяння ефективному функціонуванню відкри того і 

справедливого конкурентного ринку. Цей Закон визначає засади захисту прав 

споживачів та контролю за ринком телекомунікацій з боку держави [29].   

Закон України «Про Національну програму інформатизації» визначає 

загальні засади формування, виконання та коригування Національної 

програми інформатизації, що також має включати безпекові аспекти. 

Завданням законодавства про Національну програму інформатизації є 

створення правових, організаційних, науково-технічних, економічних, 

фінансових, методичних та гуманітарних засад регулювання процесу 

формування та виконання цієї Програми та окремих її завдань (проектів). 

Національна програма інформатизації визначає стратегію розв’язання 

проблеми забезпечення інформаційних потреб та інформаційної підтримки 

соціально-економічної, екологічної, науковотехнічної, оборонної, 

національно-культурної та іншої діяльності у сферах загальнодержавного 

значення [22].  

Національна програма інформатизації включає: галузеві програми та 

проекти інформатизації; Концепцію Національної програми інформатизації; 
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програми та проекти інформатизації органів місцевого самоврядування; 

регіональні програми та проекти інформатизації; сукупність державних 

програм з інформатизації. 

Національна програма інформатизації формується, виходячи з 

довгострокових пріоритетів соціально-економічного, науково-технічного, 

національно-культурного розвитку країни з урахуванням світових напрямів 

розвитку та досягнень у сфері інформатизації і спрямована на розв’язання 

найважливіших загальносуспільних проблем (забезпечення розвитку освіти, 

науки, культури, охорони довкілля та здоров’я людини, державного 

управління, національної безпеки та оборони держави та демократизації 

суспільства) та створення умов для інтеграції України у світовий 

інформаційний простір відповідно до сучасних тенденцій інформаційної 

геополітики. Проблема забезпечення інформаційної безпеки Європейського 

Союзу (ЄС) особливо тісно розглядається поряд з іншими проблемами 

становлення інформаційного суспільства протягом останніх двадцяти років. 

Проблеми забезпечення інформаційної безпеки, кібербезпеки та захисту 

інформації у ЄС відображені у відповідних правових документах [30]. 

Закон України «Про захист персональних даних» регулює правові 

відносини, пов’язані із захистом і обробкою персональних даних, і 

спрямований на захист основоположних прав і свобод людини і громадянина, 

зокрема права на невтручання в особисте життя, у зв’язку з обробкою 

персональних даних. 

Цей Закон поширюється на діяльність з обробки персональних даних, 

яка здійснюється повністю або частково із застосуванням автоматизованих 

засобів, а також на обробку персональних даних, що містяться у картотеці чи 

призначені до внесення до картотеки, із застосуванням неавтоматизованих 

засобів. 

1. Об’єктами захисту є персональні дані. 

2. Персональні дані можуть бути віднесені до конфіденційної 

інформації про особу законом або відповідною особою. Не є конфіденційною 
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інформацією персональні дані, що стосуються здійснення особою, яка займає 

посаду, пов’язану з виконанням функцій держави або органів місцевого 

самоврядування, посадових або службових повноважень. 

3. Персональні дані, зазначені у декларації про майно, доходи, витрати 

і зобов’язання фінансового характеру, оформленій за формою і в порядку, 

встановленими Законом України "Про засади запобігання і протидії 

корупції", не належать до інформації з обмеженим доступом, крім 

відомостей, визначених Законом України "Про засади запобігання і протидії 

корупції". 

Інформація про отримання у будь-якій формі фізичною особою 

бюджетних коштів, державного чи комунального майна, не належить до 

інформації з обмеженим доступом, крім випадків, передбачених статтею 6 

Закону України "Про доступ до публічної інформації". 

Законом може бути заборонено віднесення інших відомостей, що є 

персональними даними, до інформації з обмеженим доступом [31]. 

Порядок та організація електронного документообігу, а також правовий 

статус та використання електронного цифрового підпису визначаються 

Законами України  «Про електронні документи та електронний 

документообіг» та «Про електронний цифровий підпис». Відносини, 

пов’язані з електронним документообігом та використанням електронних 

документів, регулюються Конституцією України, Цивільним кодексом 

України, законами України «Про захист інформації в автоматизованих 

системах», «Про інформацію», «Про телекомунікації», «Про державну 

таємницю», «Про обов’язковий примірник документів», «Про Національний 

архівний фонд та архівні установи», цим Законом, а також іншими 

нормативно-правовими актами [32]. 

Якщо міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого 

надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що 

передбачені цим Законом, застосовуються правила міжнародного договору. 

Електронний цифровий підпис відіграє одну з найважливіших ролей в 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3206-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3206-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17#n35
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17#n35
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/852-15
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системі електронного документообігу, оскільки він використовується 

фізичними та юридичними особами для ідентифікації підписувача та 

підтвердження цілісності даних в електронній формі [33]. 

Враховуючи вищезазначене, можна зробти висновок, що обсяг 

законодавчої бази з даного питання є достатнім, проте неузгодженість 

нормативно-правових актів, відсутність положень, що регулюють 

організаційно-технологічні процеси в роботі з інформацією, вимог щодо 

використання електронних інформаційних ресурсів та захисту інформації, 

уніфікації процедури підготовки і прийняття управлінського рішення 

керівництвом, вказує на недосконалість досліджуваної нормативно-правової 

бази [39].  

Таким чином, інформаційне законодавство має регулювати 

суперечність між потребами особи, суспільства та держави у розширенні 

вільного обміну інформацією та окремими обмеженнями на її поширення. До 

галузей законодавства, що повністю присвячені питанням регулювання 

інформаційних відносин належать: законодавство про засоби масової 

інформації; законодавство про формування інформаційних ресурсів, 

створення інформаційних продуктів, надання інформаційних послуг та інше; 

законодавство про інтелектуальну власність; законодавство про 

інформаційну та кібернетичну безпеку; законодавство про порядок реалізації 

права на пошук, отримання, передачу та використання інформації. 

 

2.2. Особливості діяльності інформаційно-аналітичних служб 
органів публічної влади 

 

Безпосереднім чинником економічного зростання, соціально-

політичної стабільності та розвитку демократичних засад в управлінні 

державою, на сучасному етапі розвитку інформаційного суспільства у всіх 

провідних державах світу стає ступінь використання інформаційного 

простору та інформаційних технологій органами державної влади. 
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Інформація, що надходить по каналах зворотнього зв’язку, по суті є основою 

для прийняття органом публічної влади необхідних рішень, коли під час 

реалізації своєї компетенцію, органи державної влади вивчають і 

узагальнюють інформацію, що надходить від підпорядкованих органів, 

громадськості та з інших джерел. Збір інформації залежить від управлінських 

завдань та потреб. В залежності від цього обираються і відповідні методи 

збору інформації. Тому передусім визначається мета збору інформації, тобто 

треба усвідомити, яка інформація (за змістом), кому (якій категорії 

користувачів), коли (до якого терміну або на якому етапі роботи) та в якій 

формі (на якому рівні згортання) потрібна. 

Інформаційно-аналітична діяльність – це особливий напрям 

інформаційної діяльності, пов'язаний з виявленням, опрацюванням, 

збереженням та поширенням інформації переважно у сфері управлінської, 

політичної та економічної діяльності.  

Інформаційно-аналітичним забезпеченням органів державної влади на 

рівні регіону займається Департамент інформаційної і внутрішньої політики 

облдержадміністрації (Департамент). Відповідно до положення про 

Департамент [48] основними  його завданнями є: 

 реалізації права громадян на свободу слова, яке закріплено в 

Конституції України, також сприяння безперешкодній діяльності засобів 

масової інформації; 

 беспосердня участь у формуванні та реалізації державної 

політики у сфері видавничої справи у сфері інформації; 

 реалізація заходів з розвитку інформаційної інфраструктури та 

інформаційного простору в регіоні;  

 участь у реалізації державної політики у сфері співпраці  з 

громадськістю щодо питань релігії та національностей на території облав 

регіоні, сприяння розвитку громадянського суспільства;  

 моніторинг, аналіз та прогнозування суспільно-політичних 

процесів у регіоні;  
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 збір, узагальнення та підготовка щоденних оперативних 

інформаційних звітів щодо перебігу основних подій в житті регіону, 

діяльності місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого 

самоврядування та суспільно-політичної ситуації для інформування 

керівництва облдержадміністрації, Кабінету Міністрів України, 

Адміністрації Президента України; проведення консультацій з громадськістю 

з питань формування і реалізації державної політики;  

 сприяння районним державним адміністраціям у забезпеченні 

взаємодії з політичними партіями та громадськими організаціями;  

 забезпечення реалізації права громадян брати участь в управлінні 

державними справами та задоволення їх потреби в інформації та сприяння 

відродженню та розвитку традицій і культури української нації, етнічної, 

культурної і мовної самобутності національних меншин, а також 

забезпечення функціонування української мови в усіх сферах суспільного 

життя;  

 сприяння гармонізаціяї міжконфесійних та міжнаціональних 

відносин;  

 забезпечення впровадження на території області реформ та 

участь у їх впровадженні;  

 надання методологічної та методичної допомоги органам 

місцевого самоврядування в питаннях впровадження реформ та розвитку 

територій  громад. 

Одним з головних завдань покладених на Департамент є збір, 

узагальнення та надання щоденних оперативних інформаційних звітів для 

інформування керівництва облдержадміністрації, Кабінету Міністрів 

України, Адміністрації Президента України щодо основних подій в житті 

регіону, суспільно-політичної ситуації, діяльності місцевих органів 

виконавчої влади і органів місцевого самоврядування 

Щотижнево за дорученням Секретаріату Президента України 

інформаційно-аналітична записка подається за наданою орієнтовною 
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структурою та може відрізнятися в залежності від суспільно-політичної 

ситуації в регіоні: 

- зазначення кризових або конфліктних подій та подій соціально-

економічного характеру тощо, чинників що їх спричинили (чи можуть 

загострити у майбутньому), зокрема загострення на міжетнічному чи 

міжконфесійному рівні, значні коливання цін на товари та послуги на  

споживчому ринку, проблеми з виплатою заробітної плати тощо (можливі 

шляхи врегулювання чи запобігання негативним явищам); 

- значущі події і процеси в житті провідних районних, міських 

організацій, політичних партій, громадських організацій, профспілок, 

зокрема інформація про зміни у їх керівництві; 

- результати моніторингу критичних щодо влади (центральної і 

місцевої) матеріалів найбільш популярних у регіоні засобів масової 

інформації; 

- висновки щодо оцінки ключових подій суспільно-політичної та 

соціально-економічної ситуації; 

- прийняття важливих ініціатив та рішень місцевими органами 

виконавчої влади та органами місцевого самоврядування у соціально-

економічній, суспільно-політичній, гуманітарній, інформаційній та інших 

сферах, виксновки щодо стану їх реалізації. 

Щомісячна інформація містить більш широкий спектр показників та 

включає в себе : 

- характеристику та оцінку суспільно-політичної ситуації в районі, 

місті, яка включає в себе більш детальну інформацію про діяльність 

осередків політичних партій, що діють на території району, міста (їхні 

лідери, загальна чисельність, кількість районних та міських осередків), 

ступінь їх реальної впливовісті та  характер балансу суспільних настроїв та 

політичних сил. Також тут важлиівий аналіз загальних тенденцій розвитку 

політичних сил територіальної одиниці та характеристику стосунків 

регіональних осередків політичних партій з їхніми центральними органами 
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(наявність протиріч, розбіжностей у позиціях); 

- оцінка діяльності та впливовості громадських та профспілкових 

організацій територіальної одиниці:  пріоритетні форми їхньої діяльності, 

тенденції розвитку; 

- наявність та особливості молодіжного політичного руху; 

- характеристика інформаційного простору, провідних регіональних 

видань у політичному світлі (особливості розвитку, рівень опозицій), 

- аналіз наявних результатів соціологічних досліджень суспільно-

політичних процесів у регіоні (зокрема щодо соціальних та політичних 

орієнтацій населення, рейтингів політичних сил, місцевих органів влади); 

- опис проблем у суспільно-політичній, соціально-економічній, 

гуманітарній та іншіх сферах, які мають деструктивний вплив на ситуацію в 

регіоні, визначення можливих шляхів мінімізації такого впливу і пропозиції 

щодо упереджувальних заходів з боку органів влади; 

- наявні та прогнозовані чинники і зони соціальної напруженості 

(виробничі об'єкти, професійні групи, окремі верстви населення, міжетнічні 

стосунки, релігійне життя тощо); 

- практичні пропозиції щодо шляхів розв'язання проблем та здійснення 

заходів, спрямованих на зміцнення позицій Президента України, 

центральних та місцевих органів влади; 

- анонс найважливіших подій наступного місяця, що можуть мати 

суспільний резонанс та потребують реагування з боку влади. 

Під час підготовки таких документів необхідно звертати особливу 

увагу на посилення аналітичної складової матеріалів, які подаються за 

зазначеними формами, підвищення рівня їх об’єктивності та 

інформативності. Інформація, яка подається у аналітичних записках повинна 

бути достовірною, актуальною, своєчасною, проблемно-орієнтованою, 

аналітичною та носити прогностичний характер, при мінімальному обсязі 

мати максимальну повноту даних, містити їхню цінку, обґрунтовані висновки 

й рекомендації. 
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Згідно ст. 1 Закону України «Про порядок висвітлення діяльності 

органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні 

засобами масової інформації» висвітлення діяльності органів державної 

влади та органів місцевого самоврядування – це одержання, збирання, 

створення,поширення, використання і зберігання інформації про діяльність 

органів державної влади та органів місцевого самоврядування, задоволення 

інформаційних потреб громадян, юридичних осіб пророботу цих органів [49]. 

Цей законодавчий акт виокремлює основні інформаційні служби, які 

повинні функціонувати, для забезпечення органів державної влади та 

місцевого самоврядування необхідною інформацією. Ці інформаційні служби 

включають в себе інформаційні управління, інформаційно-аналітичні 

підрозділи, прес-служби, прес-центри, управління і центри громадських 

зв’язків, прес-бюро, прес-секретарів та прес-аташе з відповідним апаратом.  

Напрями діяльності цих служб достатньо різноманітні. Вони 

охоплюють:  

1) оперативне надання інформації про діяльність управлінських 

органів засобам масової інформації, шляхом попереднього збору, аналіза, 

обробки, а саме: випуск і поширення спеціальних бюлетенів, прес-релізів, 

оглядів, інформаційних збірників, експресінформації й т.п.; проведення 

різноманітних прес-конференцій та брифінгів, організація інтерв'ю з 

керівниками органів державної влади й органів місцевого самоврядування 

для працівників вітчизняних і закордонних засобів масової інформації; 

підготовка й проведення теле- і радіопередач; забезпечення публікацій 

(виступів) у засобах масової інформації керівників або інших відповідальних 

працівників органів державної влади й органів місцевого самоврядування; 

архівування інформації про діяльність державних органів;  

2) здійснення самостійно або за допомогою професійних компаній 

відео- і аудіозаписів офіційних заходів, згідно ст. 17 цього Закону;  

3) ведення державної й галузевої статистичної звітності; створення і 

ведення галузевих баз даних статистичної інформації; розробка й видання 
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статистичних збірників;  

4) проведення науково-дослідних і дослідно-конструкторських 

робіт із проблем інформаційних технологій, телекомунікаційних мереж і 

систем, створення й актуалізації інформаційних ресурсів;  

5) виконання культурно-просвітницьких завдань [50].  

Завдяки оприлюдненню інформації про діяльність державних 

адміністрацій, налагодженню надійних контактів з громадськістю, засобами 

масової інформації, політичними та громадськими організаціями проведенню 

публічних діалогів, досягається та підтримується на належному рівні 

позитивний та дінамічний імідж адміністрації. Це є основною метою 

створення та функціонування інформаційної служби чи підрозділу в 

установі.  

Взагалі, діяльність інформаційної служби спрямована на виконання 

основних завдань у загальній структурі діяльності державних адміністрацій 

(рис. 2.1). 

Одним з найчастіше створюваних інформаційних ресурсів державних 

установ і місцевих органів влади є веб-сайти відповідних владних структур. 

Вони створюються на виконання нормативно-правових актів, з метою 

підвищення ефективності та прозорості діяльності цих органів, шляхом 

впровадження та використання сучасних інформаційних технологій для 

надання інформаційних та інших послуг громадськості, забезпечення її 

впливу на процеси, що відбуваються у державі. Їх інформаційне наповнення 

регулюється постановою Кабінету Міністрів України «Порядок 

оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів 

виконавчої влади» [43].  

В органах державної влади для належного інформаційного 

забезпечення передбачені спеціальні інформаційні служби, вимоги до яких 

заключаються в своєчасному, якісному забезпеченні органів державної влади 

необхідною інформацією. Правильна організація діяльності цих служб 

дозволяє створити та підтримувати на належному рівні позитивний імідж 
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державної установи [52].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.1. - Завдання інформаційної служби у загальній структурі 

діяльності державних адміністрацій. 

 

14 січня 2015 р. Кабінет Міністрів України ухвалив 

постанову «Питання діяльності Міністерства інформаційної політики 

України», відповідно до якої створено Міністерство інформаційної політики 

України (МІП) та затверджено відповідне Положення. 

Згідно з Положенням, МІП є головним органом у системі центральних 

органів виконавчої влади у сфері забезпечення інформаційного суверенітету 

України, зокрема, з питань поширення суспільно важливої інформації в 

Україні та за її межами, а також забезпечення функціонування державних 

інформаційних ресурсів. 

Завдання інформаційної служби у загальній 
структурі діяльності державних 

адміністрацій  
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Основними завданнями МІП є: 

1) забезпечення формування та реалізація державної політики у сферах 

інформаційного суверенітету України та інформаційної безпеки, зокрема з 

питань поширення суспільно важливої інформації в Україні та за її межами; 

2) забезпечення формування та реалізація державної політики у сфері 

державного іномовлення; 

3) забезпечення розбудови в Україні системи державних стратегічних 

комунікацій; 

4) забезпечення здійснення реформ засобів масової інформації щодо 

поширення суспільно важливої інформації [38]. 

Прийняття Доктрини інформаційної безпеки України стало визначним 

кроком на шляху формування інформаційного законодавства. Саме цей 

документ є основою формування державної політики у сфері інформаційної 

безпеки України; розроблення проектів цільових програм і планів дій, 

концепцій, стратегій із забезпечення інформаційної безпеки України; 

підготовки пропозицій щодо подальшого системного вдосконалення 

методичного, правового, науково-технічного й організаційного забезпечення 

інформаційної безпеки України.  

 

2.3 Проблеми та суперечності інформаційного забезпечення органів 
публічної влади 

 

Один з найважливіших напрямів суспільної інформатизації в розвитку 

інформаційно-аналітичного забезпечення органів влади, відбувається 

хаотично, без наявності чіткої виваженої державної стратегії. Центральні 

органи виконавчої влади в повній мірі не виконують функцій щодо 

підвищення якості існуючих інформаційно-аналітичних систем, тому що 

діяльність більшості суб’єктів інформаційно-аналітичного забезпечення 

спрямована на вирішення лише окремих технічних проблем. В нашій країні 

відсутня загальнонаукова концепція державної та управлінської аналітики, 
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також відсутнє обґрунтовання ії напрямів розвитку, функцій, структури. Це 

гальмує впровадження  інформаційного та аналітичного забезпечення у 

сферу публічного управління та значно знижує його ефективність, 

призводить до неприйняття виважених та правильних рішень, за які згодом 

держава розраховується моральними  й матеріальними збитками. Державна 

управлінська аналітика є особливою моделлю аналітики, яка в сучасній 

методології не піддається осмисленню. 

Сьогодні неможливе прозоре відслідкування узгодженості та 

несуперечності цілей, що ставляться на всіх рівнях управління, контроль їх 

додержання з наступним прийняттям рішень щодо забезпечення їх 

досягнення, оскільки наявне недостатнє оснащення державних органів 

програмно-апаратними засобами та відсутня чітко скоординована система 

показників та затверджених методик їх розрахунку. Сюди ж необхідно 

додати відсутність розвиненої аналітичної бази, мереж телекомунікацій, що 

дозволяють використовувати фонди зовнішніх організацій, 

систематизованого і вичерпного інформаційного фонду з потужним 

довідковим апаратом. Також, використання сучасних інформаційно-

пошукових систем є досить обмеженим [53]. 

Суттєва модернизація вирішить проблеми підвищення загального рівня 

інформатизації аналітичної діяльності органів виконавчої влади в сучасній 

Україні. Існує низка об'єктивних чинників, які ускладнюють здійснення 

інформаційно-аналітичної роботи (рис. 2.2). 

Бази даних необхідної інформації, системи обробки даних, системи 

зв’язку та передачі даних, комп’ютерізовані робочі місця державних 

службовців повинні бути основними та найнеобхіднішими елементами 

інформаційно-аналітичної системи органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування. Обчислювальна техніка, системне і спеціальне 

програмне забезпечення, кваліфіковані спеціалісти є елементами комплексу 

технічних засобів, які в свою чергу входять до периферійних об’єктно-

спеціалізованих автоматизованих інформаційних підсистем первинних 
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елементів інформаційно-аналітичної системи. Під час вирішення недостатньо 

структурованих завдань, для сприяння пошуку, відновлення та відбору 

найоптимальніших управлінських рішень, необхідно розробити незалежні. 

 

         

 

 
 

        

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

Рис. 2.2. – Чинники, які ускладнюють здійснення інформаційної-

аналітичної роботи 

 

Збільшення рівня узагальнення фактів, якість та сучасність 

інформаційної продукції суб'єктів управління, обґрунтованість рекомендацій, 

розрахунок довгострокових тенденцій розвитку суспільства та держави 

доводить, що  інформаційно-аналітичне забезпечення органів виконавчої 

влади є важливою складовою державного управління. 

У сфері публічного управління законодавче забезпечення розвитку 

інформаційно-аналітичної діяльності потребує ретельного розгляду, оскільки 

на сьогодні, в умовах державотворення в Україні відсутня єдина Концепція 

формування інформаційно-аналітичної забезпечення системи органів 

державної влади.  
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Професійний аналіз отриманої інформації на предмет її актуальності, 

корисності та необхідності для державно-управлінських процесів і відносин 

на даний момент є перша проблемою в сфері інформаційного забезпечення 

державного управління. Інакше кажучи, для виконання функції управління 

потрібна не загальна, а переважно управлінська інформація, як така, що 

відображає і характеризує потреби, які виникають при управлінні, мету і 

інтереси людей, їх сукупну владну волю, конкретизцує засоби та механізми 

управлінської організації і регулювання їх поведінки, свдомості та 

діяльності. 

Виходячи з цього, управлінська інформація повинна відповідати таким 

вимогам:  

– місце і роль держави в системі суспільної та приватної  

життєдіяльності людей і компетенції конкретних державних органів 

(кількість і зміст управлінської інформації повинно узгоджуватися з 

компетенцією державних органів);  

– характер та ієрархія законів та інших нормативних правових 

актів, що підлягають обов'язковій реалізації в управлінських процесах;  

– стан і закономірність керованих об'єктів, властивості, форми, які 

поділяють і уточнюють управлінські дії різних державних органів, а також 

формують конкретні види управлінських відносин;  

– сприйняття управлінських дій і відповідних змін під їх впливом, 

що свідчить про розвиток керованих об'єктів унаслідок державного впливу і 

виникнення в них нових потреб у нових управлінських діях [54]. 

Науковий супровід управлінської інформації є другою проблемою 

інформаційного забезпечення державного управління, тому що інформація 

переважно про щось розповідає та щось фіксує. Все що міститься в 

інформації вимагає виконання певних дій: розуміння, аналіз, осмислення, які 

потребують  професійного досвіду та наукових знань. Нажаль, у даний час 

неможливо прийняти правильне рішення у жодній сфері діяльності, яке 

грунтується виключно на багаторічному професійному досвіді та інтуїції 
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керівника. Це має своє пояснення, тому що саме суспільство в цілому стало 

складнішим, його темпи розитку значно зросли. Та чи інша галузь, у якій 

безпосередньо працює індівідум, має багатоманітні зв'язки зі всіма галузями 

людської діяльності, через що виникла необхідність заздалегідь передбачити 

шляхи цього розвитку та його результати. 

За умови виконання цих вимог, можна досягти неймовірних успіхів, 

якщо винайти можливість оперативного збору, обробки та  аналізу всієї 

інформації, яка потрапляє як із зовнішнього, так і з внутрішнього 

середовища. З цією метою створюються дорадчі органи, такі як комісії,  або 

творчі групи для ретельного вивчення питання, проведення анкетних 

опитувань, інтерв'ювання тощо. 

Інформація поширюється через ієрархічні канали, за допомогою різних 

циркулярів, інструкцій, рішень, проведення конференцій, зборів, охоплює 

різноманітну і численну сукупність рішень [54]. 

Отже, для прийняття оптимального та безпомилкового управлінського 

рішення потрібно, щоб інформація була планова, нормативна, інструктивна, 

правова, статистична, облікова, наукова та інше. Незалежно від виду вона 

має бути повною, достовірною, точною, зручною для подальшого аналізу, 

сприйняття та оцінки. Необхідне системне узагальнення інформації, 

результати якого могли б стати управлінською інформацією, а остання - бути 

введена в управлінські дії. 

Досить часто, до аналізу інформації, що надходить з подальшим 

використанням зворотного зв'язку з метою коригування відхилень, 

регулювання управлінських процесів, керівник ставиться недбало, що є 

поширеною помилкою в розпорядчий діяльності. Сучасні обсяги інформації 

не завжди надають змоги керівнику контролювати все особисто, звідси 

виникають і негативні моменти. В підтвердження цього, без регулюючого 

впливу залишається багато, інколи найбільш істотні аспекти діяльності 

установи чи підприємства [55]. 

Низький обсяг фінансування програм щодо впровадження ІКТ вже не є 
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головною проблемою, як питання щодо їх ефективного використання. 

Концепція розвитку електронного урядування в Україні вже має певне 

практичне втілення, як в законодавчому полі так і в практичному. Слід 

відзначити, що в більшості сайтів органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування застосовані режими рівня інформування, все 

більший відсоток використання режиму двосторонньої інтелектуальної 

взаємодії та проведення трансакцій та все менше сайтів, які застосовують 

режим односторонньої взаємодії. Недостатня розвиненість органів 

«публічної влади», їх прямих та зворотних інформаційних зв’язків із 

громадськістю та багатоманітними недержавними джерелами масової 

інформації, виникло в результаті характерного відставання технологізації 

процесів управлінської діяльності від сучасних потреб державного 

управління й сучасного рівня розвитку інформаційних технологій, що в 

цілому погіршує ефективність інформаційно-аналітичної діяльності органів 

влади в Україні [56]. 

На сьогодні головна проблема уряду полягає в тому, що основні 

навички та системи, необхідні в епоху глобалізації, далекі від існуючих 

державних систем і правил. Більшість урядів у всьому світі, як і раніше, 

борються з застарілими базами даних, які несумісні один з одним і працюють 

проти будь-якого типу спільного використання даних або управління даними 

[39].  

Заохочування розвитку інформаційного суспільства у розвинених 

країнах світу відбувається за умови тісної співпраці із зацікавленими 

сторонами, та передбачає створення Центрального інформаційного органу, 

міжвідомчого органу з питань інформаційного суспільства, Державного 

департаменту електронного управління. В Україні на сьогодні відсутнє 

належне забезпечення інститутами, до кола обов’язків яких входило питання 

розвитку інформаційного суспільства. Один з найважливіших напрямів 

інформатизації суспільства - розвиток інформаційно-аналітичного 

забезпечення органів влади, теж відбувається без наявності чіткої визначеної 
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державної стратегії в цій сфері. Діяльність Державного служба зв’язку 

України Міністерства інфораструктури України й Державної служби 

спеціального зв’язку та захисту інформації України спрямована на вирішення 

окремих технічних проблем, які виникають під інформаційної діяльності 

органів влади. При тому, жоден із центральних органів виконавчої влади не 

виконує функцій щодо підвищення якості існуючих інформаційно-

аналітичних систем органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування, а також щодо їх інтеграції. Кожен окремий орган влади є 

відповідальним за якість технічного та кадрового забезпечення під час 

виконання функцій інформаційно-аналітичної діяльності, що не сприяє 

інтеграції інформаційно-аналітичної системи. Законодавча база в цій сфері 

тільки набирає обертів, так вже Кабінетом Міністрів України 11.02.2016 р. 

схвалено Концепцію створення інтегрованої інформаційно-аналітичної 

системи “Прозорий бюджет” [56]. 

Аналіз стану інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності 

органів державного управління в Україні дозволив стверджувати, що 

інформаційно-аналітичне забезпечення України знаходиться у стадії свого 

становлення та має негативні моменти, пов’язані з відсутністю необхідної 

кількості спеціалістів, відповідної кваліфікації, новітніх інформаційних 

технологій та недостатньо систематизованою методологічною базою 

аналітичних досліджень. Серед ключових центрів, які здійснюють 

інформаційно-аналітичне забезпечення державних, урядових, законодавчих 

гілок влади та регіональних керівників, особливо місце приділяється 

аналітичній службі Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів 

України та Верховної Ради України. Підготовка результатів соціологічних 

досліджень, підготовка прогнозно-аналітичних та довідкових матеріалів, 

моніторинг засобів масової інформації – це є основними іфнормаційними 

послугами та продуктами, які надаються цими службами [57]. 

Найкращим способом вирішення проблем здійснення інформаційно-

аналітичного забезпечення діяльності органів державного управління в 
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Україні є запровадження відповідного комплексу послуг, який передбачає 

подання, приймання та комп'ютерну обробку інформації в електронному 

вигляді, створення електронних реєстрів та використання аналітичних 

процесів для всебічного та оперативного аналізу. Саме тому, маючи за ціль, 

підвищення стандартів інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності 

органів державного управління в Україні необхідно: підвищити якість 

підготовки спеціалістів інформаційно-аналітичної діяльності до роботи в 

умовах інформаційного суспільства; впроваджувати електронне врядування, 

що дозволить реалізувати державну політику на принципах прозорості, 

відкритості, довіри, підвищити ефективність роботи органів державної влади 

та забезпечити соціально-економічний розвиток держави.  
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РОЗДІЛ 3. 

НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ В 
УКРАЇНІ 

 

3.1. Шляхи розвитку системи електронного урядування в Україні в 
контексті загальносвітових тенденцій 

 

Упровадження єдиного веб-порталу органів виконавчої влади 

www.kmu.gov.ua став початком для побудови електронного уряду України. 

Портал об’єднав в собі і вже існуючі в Інтернеті державні сервіси, і нові, а 

також інформацію органів влади. Нормативно-правова база містить значну 

кількість інших нормативних документів, що стосуються сфери 

інформаційного законодавства: Кодекси України, Закони України: “Про 

державну таємницю”, “Про підприємництво”, “Про наукову і науково-

технічну діяльність”, “Про наукову і науково-технічну експертизу”, “Про 

основи національної безпеки України”, “Про Національну систему 

конфіденційного зв’язку” та десятки підзаконних нормативних актів 

практично всіх державних установ.  

Індекс E-Government Development Index (EGDI) представляє собою 

систематичну оцінку використання інформаційних техологій у 193 країнах 

для реформування державного сектору шляхом підвищення ефективності, 

прозорості, підзвітності, доступності до публічних послуг. Європейські 

країни ведуть розвиток електронного уряду в усьому світі. Північна та 

Південна Америка та Азія мають майже рівну позицію в рівнях високого і 

середнього рівня електронного уряду, і багато країн Африки продовжують 

боротися за поліпшення стану електронного уряду. 

Індекс розвитку електронного уряду представляє стан розвитку 

електронного урядування держав-членів Організації Об'єднаних Націй. 

Поряд з оцінкою моделей розвитку веб-сайту в країні, індекс розвитку 

http://www.kmu.gov.ua/
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електронного уряду включає характеристики доступу, такі як інфраструктура 

та рівень освіти, для відображення того, як країна використовує інформаційні 

технології для сприяння доступу та включення своїх людей (рис. 3.1) [58]. 

 

 

Рис. 3.1 – E-Participation Index vs E-Governmtyn Development Index 

 

EGDI є складовим показником трьох важливих аспектів електронного 

уряду, а саме: надання онлайн-послуг, телекомунікаційних зв'язків і 

людського потенціалу [59]. 

Індекс телекомунікаційної інфраструктури: Цей показник складається з 

розрахункової кількості користувачів Інтернету,кількості основних 

фіксованих телефонних ліній, номерів мобільних абонентів, кількості 

фіксованого інтернету, передплати та кількості фіксованого 

широкосмугового зв'язку об'єктів, кожен нана кожні 100 жителів. Поки 

індекс онлайнової служби описує цифрову здатність урядів, телекомунікації. 
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Індекс інфраструктури вимірює відповідну національну 

телекомунікаційну інфраструктуру, яка надає можливість громадянам брати 

участь у всіх формах електронного уряду. 

Індекс людського капіталу - це поєднання рівня грамотності та 

комбінованого первинного, середнього та третинного валового коефіцієнту 

залучення. Через високий рівень зарахування та грамотності у зазначених 

країнах цей показник змінюється менше, ніж інші. 

EGDI є результатом описаних вище індексів і показує, що тільки дві з 

країн, за якими спостерігали, мають значення нижче 0,60, а саме, Республіка 

Македонія (0,5587) та Туреччина (0,5281), тоді як Корея (0,9283), Нідерланди 

(0,9125) і Великобританія (0,8960) мають найвищи значення показників [60]. 

Динаміка EGDI в 2003-2018 рр. представлена на рис., підтверджує 

підвищення ролі інформаційних технологій в публічному управлінні. 

Середній світовий EGDI зростає з 0,47 у 2014 р. до 0,55 у 2018 р. 

завдяки постійному вдосконаленню індексів своїх субкомпонентів. Це 

свідчить про те, що в усьому світі спостерігається стійкий прогрес 

вдосконалення електронного урядування та надання державних послуг в 

Інтернеті. EGDI країн Європи складає 0,53 порівняно з показником Америки 

(0,59) та Азії (0,58) (рис.3.2) [60]. 

 

 

Рис. 3.2 – Динаміка EGDI в 2003-2018 рр.  
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Вказана статистика на рис. 3.3 та 3.4 представляє світових лідерів 

електронного уряду на основі індексу розвитку електронного уряду (EGDI) 

станом на 2018 р., як в розрізі країн, так і в розрізі частин світу [60]. 

 

 

 

Рис. 3.3 – Світові лідери електронного уряду на основі індексу 

електронного уряду (EGDI) у 2018 р. (рейтинг індексу) [61]. 

 

За період дослідження Данія посіла перше місце з майже досконалим 
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рейтингом EGDI 0.9150. EGDI базується на трьох компонентах: індекс 

онлайн-послуг, індекс телекомунікаційної інфраструктури та індекс 

людського капіталу.  

 

 

 

Рис. 3.4. EGDI світових регіонів, 2018 р. 

 

Впровадження в практику управління інформаційних технологій у 

поєднанні зі сприятливим інвестиційним середовищем, що характеризується 

раціональним регулюванням та якісною інфраструктурою, забезпечує великі 

переваги в досягненні ефективного управління.  

За даними Всесвітнього економічного форуму Фінляндія, Естонія, 

Данія, Іспанія, Швеція є лідерами з впровадження інформаційних технологій 

в державному управлінні (рис. 3.5).  

Найвищий рейтинг Фінляндії в сфері використання інформаційних 

технологій в державному управлінні пояснюється підвищенням доступності 

відкритих даних та цифрових послуг. В даний час існує величезна кількість 

фінських інформаційних ресурсів, доступних для перегляду як відкритих 
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даних, так і даних про місцевість, навколишнє середовище, клімат, 

транспорт, фінанси, культуру та статистичні дані. На відміну від Індексу 

цифрової економіки та суспільства (який підсумовує близько 30 релевантних 

індикаторів європейської цифрової продуктивності та стежить за розвитком 

держав-членів Європейського союзу за п'ятьма основними вимірами: 

зв'язність, людський капітал, використання Інтернету, інтеграція цифрових 

технологій, цифрові громадські послуги) одним із ключових факторів при 

дослідженні був доступ до веб-сервісу, де люди можуть перевірити, яка їх 

інформація зберігається у регістрах державних органів [45].  
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Рис. 3.5 – Рейтинг впровадження інформаційних технологій в 

державному управлінні [44] 

 

У Швеції ефективність публічного сектору (наприклад, надання 

ефективних публічних послуг за допомогою спрощених процесів) зумовлена 

спробою електронного врядування досягти ширших результатів політики, які 

можуть сприяти створенню спільного суспільного значення. Погляди 

зацікавлених сторін у державному секторі вказують на необхідність 
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відмовитися від зосередження уваги на процесах продуктивності та 

внутрішньої ефективності (нова модель державного управління) щодо 

побудови державного сектора-середовища, де ці результати є лише засобом 

для досягнення мети. Ефективність державного управління шведського уряду 

обумовлена фінансовою стабільністю, як платформи для забезпечення 

цифрової інноваційної культури, збільшенням довіри та забезпечення 

громадськості її громадянам. За даними світового опитування, рівень довіри 

населення до уряду Швеції скоротився на 7% між 2007 та 2016 рр. [16].  

Отже, на сьогодні головна проблема органів публічної влади в різних 

країнах полягає в тому, що основні навички та системи, необхідні в епоху 

глобалізації, далекі від існуючих систем і правил. Більшість органів 

публічної влади у всьому світі, як і раніше, залишаються із застарілими 

базами даних, які несумісні один з одним і працюють проти будь-якого типу 

спільного використання даних або управління даними. 

Цифрові технології безпосередньо впливають на публічне управління 

наступними способами: 

 НДДКР та фундаментальні дослідження: нові технології 

посилюють інструменти, що використовуються в дослідженнях і зменшують 

витрати раніше недоступних наукових досліджень. Вони нададуть більш 

точний висновок на основі більшого обсягу даних і можливість подальшої 

дослідницької співпраці, включаючи краудсорсинг. 

 Інновації в продуктах і процесах: цифрові технології роблять 

можливими впроваджувати нові продукти і послуги та реінжиніринг 

виробничих систем, надають перевагу вартості та якості.  

 Інновація бізнес-моделі: цифрові технології дозволяють фірмам 

повністю переосмислити потік бізнес-моделі в рамках нової мережі, людей і 

машин, що дають ціну і якість обслуговування, надаючи переваги перед 

діючими особами. Джерелом для підприємства є нові можливості для 

узгодження людей з потребами та залучення коштів до мережі для 

децентралізованого збору інформації, створення, які постійно 
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переоптимізуються самі. Таким чином, крім того, що дозволяють більш 

ефективно спрямовані (явні системи навчання) форми моделей для пошуку 

інновацій, нового рівня взаємодії, створюється все більше систем 

самонавчання. Деякі з них найбільш успішні в світовій історії цифрової ери 

були компаній, які перейшли до бізнес ринку.  

Прибутки, які можна отримати від цього підходу до використання 

технології, в даний час необхідні більше, ніж вигода, від яких них має бути 

додаткове поліпшення продукту та процесу для існуючих продуктів. 

У непрямий спосіб лідирують цифрові технології великих інновацій 

шляхом зміни стимулів інновацій. Це обумовлено конкуренцією інновації, де 

саме їх не обов'язково залучати до нових технологій. Зокрема, це включає 

ефективні технології.  

Збільшення розміру ринку: технологія повинна інтегрувати ринки, 

зменшуючи витрати на комунікацію і підвищення, відповідно, ефективності, 

яка в свою чергу підвищує конкурентний тиск. Наприклад, онлайн-

платформи, через які фірми можуть підключатися практично без вартості, 

для глобальної споживчої бази є створення жорсткішого конкурентного 

середовища. 

Зменшення бар'єрів для входу: нові онлайн-послуги, такі як глобально 

доступні хмарні обчислення та інтернет-маркетингові платформи, що 

зберігають стартапи та малі та середні підприємства (МСП), значну частку 

постійних витрат на експлуатацію бізнесу. Це полегшує вхід і 

масштабування, і тим самим сприяє вирівнюванню ігрового поля по 

відношенню до великих офіційних осіб. Меттлер і Вільямс (2011) визначають 

шість таких типів бізнес-платформ: фінансування натовпу, цифрові 

комунальні послуги, професійні послуги, ринки, мікро-виробництво, 

інновації, ринків і платформ електронної комерції; отримання та 

використання знань переваги споживачів: великий обсяг даних надають 

фірмі можливість надання цільової продукції, щоб більше тісно взаємодіяти з 

уподобаннями споживачів на основі більш точної інформацію про останніх. 
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Це може діяти як якісне оновлення, з точки зору споживача, і тому 

збільшується тиск інших фірм на інновації [47]. 

 

3.2. Пріоритетні напрями удосконалення інформаційного 
забезпечення діяльності органів державної влади 

 

Інформаційно-аналітичні служби, досить часто завуальовують дії 

державних службовців, і на це не можна зневажати в умовах, що склалися 

сьогодні у нашій країні. Але, зараз створюються усі умови, щоб діяльність 

органів державної влади була якнайбільш прозорою. Наприклад, 

впровадження системи електронних закупівель «ProZorro». Вона дозволяє 

зробити публічні закупівлі прозорими, зменшити рівень корупції, 

доступними, спростити процедуру проведення тендерів для уряду, місцевих 

органів влади, та учасників. Запровадження «ProZorro» - один з компонентів 

реформи державного управління, який передбачає також впровадження 

електронного документообігу та створення «е-уряду». Цей проект ще 

називають «Цифрова Україна», або «Digital Ukraine». Ще один приклад, на 

підтвердження дій щодо прозорості діяльності влади – впровадження 

системи е-декларування майнового стану осіб, уповноважених на виконання 

функцій держави або місцевого самоврядування та доступ до наданої 

інформації. Висвітлення такого різного роду майна посадовців дає змогу 

громадянам контролювати прибутки чиновників й, на відміну, від паперових 

декларацій, не дозволить приховати додаткових доходів. Акт приховування 

майна чи інших матеріальних цінностей каратиметься Законом.  

Отже, є певне переконання в тому, що інформаційні служби органів 

публічної влади висвітлюватимуть діяльность державних службовців, й 

відповідно, посадовці братимуть участь в налагодженні ефективного 

зворотнього зв'язку з суспільством, що в свою чергу сприятиме розвитку 

сучасної європейської держави.  

Для реалізації політики прозорості та відкритості влади можна 
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провести оптимізацію інформаційне забезпечення органів державної влади 

наступними шляхами:  

 створення чітко регламентованої законодавчої бази, яка увібрала 

б закони та підзаконні нормативно-правові акти за ієрархічною єдністю, які 

не повинні суперечити один одному; 

 руйнування ззагальноприйнятих історичних шаблонів щодо 

закритості влади, культу таємності, відсутності усвідомлення щодо 

необхідності у  конструктивному діалозі з громадськістю;  

 прийняття необхідності у відкритості та прозорості влади не 

лише представниками державної служби, а й суспільством в цілому;  

 підвищення політичної та правової культури громадян;  

 постійне нагадування населенню про його права щодо доступу до 

інформації органів державної влади та місцевого самоврядування;  

 створення та впровадження єдиної системи інформаційно-

аналітичного забезпечення державних органів влади з метою вживання 

комплексу конкретних та дієвих заходів щодо підвищення технологічної 

забезпеченості інформаційної відкритості. 

Основною рушійною силою, яка допоможе подальшому розвитку 

країни в умовах розвитку інформаційного суспільства є інформаційні 

технології. Актуальним остаточно невирішеним питанням сьогодення для 

України залишається впровадження електронного урядування, як нової 

форми взаємодії між владою та споживачами управлінських послуг. 

Недостатнє розуміння того, що містить у собі поняття «електронне 

урядування» стає основною проблемою екстенсивного впровадження 

електронного урядування в нашій країні [53].  

До основних нормативно-правових актів інформатизації електронного 

урядування відносяться: Указ Президента України від 31 липня 2000 р. № 

928 “Про заходи по розвитку національної складової глобальної 

інформаційної мережі Інтернет та забезпеченню широкого доступу до цієї 

мережі в Україні”, постанова Кабінету Міністрів України від 4 січня 2002 р. 
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№ 3 “Про порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про 

діяльність органів виконавчої влади ”, постанова Кабінету Міністрів України 

від 24 лютого 2003 р. № 208 “Про заходи щодо створення електронної 

інформаційної системи Електронний Уряд”, постанова Кабінету Міністрів 

України від 04.03.2004 р. №253 “Про затвердження порядку легалізації 

комп’ютерних програм в органах виконавчої влади”, розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 5 травня 2003 р. № 259-р “Про затвердження 

концепції формування системи національних електронних інформаційних 

ресурсів ”, розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.11.2006 № 552-

р “Про затвердження переліку завдань (проектів) національної програми 

інформатизації, їх державних замовників та обсягів фінансування”, наказ 

Державного комітету зв’язку та інформатизації України від 15.08.2003 №149 

“Порядок надання інформаційних та інших послуг з використанням 

електронної інформаційної системи Електронний Уряд”.  

При реалізації політики відкритості влади можна виділити наступні 

шляхи удосконалення інформаційного забезпечення. 

По-перше, необхідність нормативно-правового забезпечення, згідно 

якого функціонує державний апарат. Сучасне інформаційне законодавство 

має ряд недоліків, а саме: наявність великої кількості законів та підзаконних 

нормативних актів, прийняття нових правових актів в сфері суспільних 

відносин, які часто концептуально не узгоджені з раніше прийнятими, що 

призводить до правового хаосу, відсутність чіткої ієрархічної єдності законів. 

По-друге, існування дієвих і конкретних механізмів реалізації права 

доступу громадян до інформації про діяльність державної влади. Однією із 

основних проблем у цій сфері є вплив історичних традицій закритості влади 

у середовищі державних службовців, додержання секретності, відсутності 

усвідомлення про необхідність налагодження конструктивного діалогу з 

громадськістю. 

По-третє, найскладнішою та найсуперечливою залишається проблема 

питання розуміння відкритості влади не тільки серед державних службовців, 
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так і у суспільства в цілому. Створення найкращого законодавства не 

дозволить забезпечити відкритості, поки не відбудеться певних змін у 

масовій свідомості не тільки держлужбовців, а взагалі в суспільстві в цілому.  

Важливим інструментом забезпечення відкритості влади є засоби 

масової інформації (ЗМІ), які є посередником між державою та суспільством 

і значно впливають на ефективність комунікації держава-суспільство. Від 

якості функціонування ЗМІ значним чином залежить реальний рівень 

відкритості влади. Необхідно зазначити, що забезпечення інформаційної 

відкритості органів державної влади є двостороннім процесом. З одного 

боку, є активна позиція громадянського суспільства по відношенню до 

державної влади, існування суспільного бажання на отримання об’єктивної 

та вичерпної інформації про діяльність владних органів. З іншого боку, 

рівень відкритості визначається реальною діяльністю конкретних органів 

державної влади.  

Нині надання інформації громадянам, згідно діючого законодавства, 

здійснюється через прес-центри органів державної влади шляхом 

періодичного оприлюднення повідомлень про заходи органів державної 

влади, прес-релізів, проведення прес-конференцій та брифінгів, 

налагодження постійної співпраці із засобами масової інформації тощо.  

Доцільно розробити комплексну програму діяльності за напрямами для 

створення умов щодо більшої відкритості органів державної влади (рис.3.6): 

– удосконалення існуючого та розробка нового нормативно-

правового забезпечення. Цей напрям повинен передбачати реалізацію таких 

дій: чітке визначення положень законодавства про діяльність органів 

державної влади у частині інформування громадян про поточну діяльність 

органу державної влади як важливого завдання; уточнення щодо характеру 

інформації, обов’язкової до оприлюднення, та способів її опублікування з 

передбаченням відповідного фінансування;  

– формування у державних службовців навичок щодо їхньої 

відповідальності за інформування громадськості про діяльність державної 
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влади та набуття ними необхідних знань та навичок;  

 

 

 
 

         

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

Рис. 3.6. – Напрямки удосконалення механізмів інформаційного 

аналітичного забезпечення діяльності органів влади 
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– інформування населення про його права щодо доступу до 

інформації про функціонування органів державної влади, зокрема через 

залучення до цієї діяльності громадських організацій, а також обґрунтування 

та роз’яснення причин прийняття урядових рішень;  

– упровадження сучасних форм забезпечення відкритості влади, 

таких як консультації з громадськістю, громадські слухання, обговорення 

тощо; 

– підвищення правової та політичної культури громадян України;  

– вживання комплексу конкретних та дієвих заходів щодо 

підвищення технологічної забезпеченості інформаційної відкритості 

(створення єдиної системи інформаційноаналітичного забезпечення органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування;  

– створення ефективних механізмів контролю за забезпеченням 

відкритості органів державної влади та місцевого самоврядування, як 

державного, так і громадянського, передусім, за допомогою ЗМІ;  

– формування активного суспільного попиту на інформацію про 

діяльність органів державної влади, зацікавленості громадян щодо її 

отримання. 

Реалізація зазначених правових напрямків інформаційного 

забезпечення (стосується уточнення чи доповнення діючого законодавства в 

сфері інформаційної політики), освітніх (створення умов підготовки і 

перепідготовки управлінських кадрів), інформаційно-правових (забезпечення 

активної участі суспільства в комунікаційних процесах) забезпечать 

публічність та відкритість державного управління. 

Отже, для вирішення зазначених проблем необхідним є розширення та 

модернізація існуючої інфраструктури інформаційно-аналітичного 

забезпечення діяльності органів державної влади, а саме комп'ютерного 

парку та структурованих кабельних мереж, створення регіональної та 

локальної мережі, а на їх базі – інформаційної системи, підвищення рівня 

культури користування сучасними інформаційними технологіями.  
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Оновлена система інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності 

органів державної влади  має відповідати таким основним вимогам: 

 зберігати інформацію в обсязі, потрібному та достатньому для 

вирішення завдань органів державної влади; 

 здійснювати копіювання і зберігання масивів інформації згідно із 

вимогами до зберігання інформації; 

 забезпечувати мінімальний обсяг ручного введення вхідних 

даних; 

 гарантувати можливість розширення інформаційних масивів із 

урахуванням перспектив розвитку системи. 

Модернізована система інформаційно-аналітичного забезпечення 

діяльності інститутів публічного адміністрування дозволить підвищити 

ефективність публічного управління в умовах широкого використання 

інформаційних ресурсів і сучасних технологій. 

Загальносвітовою тенденцією є трансформація постіндустріального 

суспільства, що відбувається в умовах посилення глобалізаційних процесів, 

зростання сфери послуг і нематеріального виробництва на основі розвитку 

науково-технічного прогресу, зокрема й масштабного, глибинного та 

динамічного проникнення ІКТ до всіх сфер життєдіяльності особи, 

суспільства, суб’єктів господарювання та держави. 

Раціональне врахування впливу комплексу цих та інших 

різновекторних факторів, а також особливостей стану та розвитку країни 

потребує окремої державної політики з розвитку інформаційного суспільства 

та суспільства знань, що вимагає об'єднання зусиль держави, бізнесу та 

громадянського суспільства. 

Тому для більшості країн розвиток інформаційного суспільства є одним 

із національних пріоритетів і розглядається як загальнонаціональне завдання. 

Інформаційно-комунікаційним технологіям відводиться роль необхідного 

інструменту соціально-економічного прогресу, одного з основних чинників 

інноваційного розвитку економіки. 
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Міжнародний досвід, зокрема європейська політика "Цифровий 

порядок денний для Європи до 2020 року", показує, що цифрові технології 

вже стали рушійною силою соціально-економічного розвитку, відновлення 

економік багатьох країн світу та закладають засади для сталого розвитку на 

майбутнє.  

Найбільш розвинені країни світу взяли собі за мету прискорений 

перехід до нового етапу розвитку людства – інформаційного суспільства. 

Інформаційне суспільство дозволяє найбільш ефективно та в стислі терміни: 

 підвищити національну конкурентоспроможність за рахунок 

розвитку людського потенціалу, насамперед у високоінтелектуальних сферах 

праці; 

 підвищити якість життя громадян за рахунок економічного 

зростання, надання рівного якісного доступу до інформації, освіти, послуг 

закладів охорони здоров'я та адмініпослуг органів державної влади і 

місцевого самоврядування, створення нових робочих місць і розширення 

можливостей щодо працевлаштування населення, підвищення соціального 

захисту вразливих верств населення (зокрема, людей, які потребують 

соціальної допомоги та реабілітації) завдяки широкому використанню ІКТ; 

 сприяти становленню відкритого демократичного суспільства, 

яке гарантуватиме дотримання конституційних прав громадян щодо участі в 

суспільному житті, прийняття відповідних рішень органами державної влади 

та органами місцевого самоврядування (ОМС). 

Програми ЄС достатньо амбітні та спрямовані на подолання "цифрової 

нерівності" між країнами Євросоюзу та їхніми міжнародними конкурентами. 

Вони складаються з розділів, присвячених е-уряду, е-здоров'ю, е-освіті та е-

бізнесу для забезпечення онлайн громадських послуг, та орієнтовані на 

розвиток широкосмугових мереж та засобів доступу до них, оскільки 

технологія широкосмугових мереж трансформує Інтернет і відкриває нові 

можливості для інтерактивних мультимедійних послуг, використання яких 

можливе лише за умови передавання інформації з дуже великою швидкістю.  
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Відповідно до цілей Всесвітнього саміту з питань інформаційного 

суспільства, багато націй розробляють стратегії та програми створення 

інформаційного суспільства й підвищення ролі ІКТ в їхньому соціальному та 

економічному розвитку, беручи до уваги специфічні потреби й обставини 

кожної країни.  

Для оцінювання результатів побудови інформаційного суспільства 

Міжнародним союзом електрозв'язку в 2006 р. був розроблений єдиний e-

індекс цифрової спроможності (Digital Opportunity Index, DOI), заснований 

виключно на інтернаціонально узгоджених індикаторах ІКТ. Це робить його 

цінним інструментом для вимірювання інформаційного суспільства. 

Методологію й результати вимірювання індексу детально описано у звіті 

Міжнародного союзу електрозв'язку "Світове інформаційне суспільство". 

Цей звіт може розглядатися як прямий відгук на заклик Всесвітнього 

саміту з питань інформаційного суспільства "відстежувати глобальний 

прогрес у використанні ІКТ для досягнення узгоджених на міжнародному 

рівні мети і завдань розвитку". 

Аналіз соціально-економічних чинників показує їхній вплив на 

значення індикаторів розвитку інформаційного суспільства. Методологічною 

основою для такого аналізу став розрахунок кореляційної залежності між 

основними складовими індексу цифрової спроможності та показниками 

соціально-економічного розвитку [19].  

Було виявлено досить значну обернену статистичну залежність 

індикаторів розвитку інформаційного суспільства від показників, що 

характеризують бізнес-клімат у країнах. Зокрема, чим більше бар’єрів для 

того, щоб розпочати або ліквідувати бізнес, а також бар’єрів у системі 

ліцензування, тим нижчим буде значення індексу цифрової спроможності для 

даної країни. Крім того, такою, що не викликає жодних сумнівів, слід 

вважати підтверджену в глобальному масштабі залежність розвитку 

інформаційного суспільства від головних показників економічного розвитку 

країни, таких як ВВП на душу населення та рівень доходу (для побудови 
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матриці було використано показник «частка бідного населення»). 

Треба констатувати, що в більшості країн Заходу розвиток 

інформаційного суспільства набув досить високого рівня – уряди цих країн 

поклали ІКТ в основу соціально-економічного розвитку, а їхні системи 

моніторингу відстежують вплив ІКТ на значення соціально-економічних 

показників.  

 

3.3. Трансформація системи інформаційного забезпечення 
органів публічної влади в умовах європейської інтеграції України 

 

Проблеми адміністративної регламентації діяльності органів державної 

влади і місцевого самоврядування є актуальними з урахуванням проведення 

реформи системи публічного управління та приведення форм і методів 

реалізації їхніх функцій до існуючих вимог загальноєвропейських стандартів 

[4]. 

Під адмінрегламентом розуміється система обов'язкових вимог до 

адміністративних процесів, до складових їхніх дій і рішень, послідовності. У 

свою чергу, під адміністративним процесом розуміється дія або сукупність 

дій (рішень) виконавчого органу державної влади, їхніх структурних 

підрозділів та посадових осіб, вироблених з певною метою при здійсненні 

їхніх повноважень, у т. ч. на підставі закону, іншого правового акта, звичаю 

або розсуду посадової особи. 

Під електронним адмінрегламентом, правовий статус якого 

закріплюється звичайним адмінрегламентом, розуміється е-форма, 

використовувана для виконання, аналізу та контролю управлінських дій і 

процедур, що забезпечують прийняття виконавчим органом публічної влади 

управлінського рішення та/або надання адмінпослуги в е-формі. 

Е-форма реалізації адмінрегламентів створює можливості 

довгострокового якісного поліпшення виконання функцій та адмінпослуг, 

знижує операційні витрати, скорочує час прийняття рішень, забезпечує їхню 
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велику інформаційну обґрунтованість. Реалізація концепції 

адміністративного е-регламенту дозволить робити поетапну послідовну 

автоматизацію процесів надання адмінпослуг, у т. ч. повне виключення 

участі представників публічної влади в окремих найпростіших процесах. 

Реалізацію адміністративних е-регламентів необхідно розглядати в 

тісному взаємозв'язку з наданням адмінпослуг в е-формі. Адмінрегламенти є 

основою для створення показників результативності діяльності органів влади 

і розроблення стандартів надання державою публічних послуг. 

Досягнення цільових показників стає завданням органів влади, 

підрозділів та посадових осіб. Ці цільові показники забезпечуються в 

результаті виконання адміністративно-управлінських процесів, що 

забезпечені необхідними ресурсами. Регламенти пов'язують воєдино цілі, 

функції, процеси з кадровими, фінансовими, інформаційними ресурсами, 

детально визначають порядок виконання функцій і надання адмінпослуг, а 

також порядок визначення мети, контролю виконання, встановлюють режим 

відкритості інформації. Регламенти визначають шкалу якості виконання 

функцій. Це вкрай важливо для державних органів, у яких немає об'єктивних 

ринкових вимірників результативності. 

Електронні адмінрегламенти [17]: 

 забезпечують прозорість правил і процедур і тим самим 

розширюють горизонт адміністративного бачення, можливості планування, 

контролю та оцінювання діяльності для виконавчої влади в цілому; 

 фіксують і дозволяють аналізувати діяльність державних органів 

та їх підрозділів; 

 персоніфікують відповідальність у системі виконання рішень; 

 мінімізують витрати на пошук інформації та дозволяють 

оперативно генерувати необхідну інформацію. 

Реалізуючи вищенаведені адміністративні е-регламенти, слід 

враховувати: 
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 послідовність дій і рішень, необхідних для здійснення публічної 

функції та надання адмініпослуги; 

 перелік структурних підрозділів та посадових осіб, 

відповідальних за здійснення дії або прийняття рішення; 

 дозволені варіанти дій і рішень та формалізовані критерії вибору 

одного з варіантів; 

 строки вчинення дій і прийняття рішень, максимальний час 

здійснення публічної функції та надання послуги; 

 нормативи використання ресурсів, необхідних для вчинення дії 

або прийняття рішення; 

 форми і порядок контролю за вчиненням дій і прийняттям рішень 

у ході здійснення публічної функції; 

 вичерпний перелік і шаблони документів, необхідних для 

здійснення публічної функції або надання послуги, порядок їхніх реєстрації 

та обліку; 

 спосіб отримання зацікавленими особами інформації про 

здійснення публічної функції і надання адмінпослуги. 

Створення стандартів адмінпослуг є умовою формування 

адмінрегламентів та їхньої реалізації в е-формі. Інвентаризація та 

стандартизація адмінпослуг, зведення їх в єдиний реєстр дозволить 

оптимізувати адміністративні функції і послуги за обсягом та якістю. 

Усі адмінпослуги й адміністративні е-регламенти повинно бути 

описано у формі технологічних моделей процесів. Це означає, що повинно 

бути розглянуто всі кроки процесу від початку і до кінця, наприклад від 

моменту отримання запиту від користувача і до моменту оплати послуги. 

Не всі адмінрегламенти і процеси є добре структурованими і 

формалізованими. Це важливо, оскільки типи регламентів визначають різні 

категорії технологій, що будуть потрібні на відомчому та міжвідомчому рівні 

для їхньої реалізації. 
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З точки зору ступеня формалізованості адміністративні процеси і 

вищенаведені регламенти можуть бути класифіковані за такими категоріями 

[8]: 

1. Рутинні і добре структуровані стандартні процеси, що 

характеризуються високим ступенем повторюваності і формалізованості 

(наприклад, процес видачі паспорта людині). Деякі з них можуть бути 

повністю автоматизовані, і участь людини зведено до мінімуму. 

2. Індивідуалізовані процеси, для яких характерна певна винятковість. 

Наприклад, укладення шлюбу раніше офіційно дозволеного віку. Такі 

процеси вимагають набагато більшої інтерактивної взаємодії з 

користувачами і більшої уваги з боку відповідальних публічних службовців. 

3. Переговорні процеси, що характеризуються високим ступенем 

інформаційного обміну між залученими сторонами (громадянами, 

публічними службовцями, відомствами), позиції яких можуть різнитися. Для 

цих процесів характерний дуже складний, глибокий аналіз обставин і 

інтерпретація результатів. Прикладами є процеси надання громадянства або 

видача дозволу на будівництво. 

4. Слабко структуровані процеси. Прикладами таких процесів є процес 

розроблення законів та інші демократичні процедури. 

Категоризація на чотири базових типи адміністративних процесів 

демонструє, що не завжди можна розробити повні моделі процесів і потоків 

робіт (особливо це стосується останніх трьох типів процесів). Для слабко 

структурованих процесів більшою мірою важливі технології колективної 

роботи, технології управління знаннями, технології пошуку інформації тощо. 

Будь-який адмінрегламент і процес може бути розбито на окремі 

підпроцеси, операції та мікрооперації (рис. 3.7): 

 процес розбивається на підпроцеси, для яких можуть бути чітко 

позначені кордони, а також інформація, що має місце на вході у систему та 

на виході з неї; 
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 підпроцеси розбиваються до рівня окремих операцій, з кожною з 

них пов'язано певних акторів (дійових осіб, таких як публічні службовці, 

громадяни або інформаційні системи); 

 операції можуть бути розбити на послідовність мікрооперацій. 

 

 

 

Рис. 3.7. Ієрархія процедур адміністративного процесу 

 

Ця декомпозиція адміністративного процесу є основою для 

розроблення та аналізу різних типів адмінрегламентів. Для реалізації 

адміністративних е-регламентів потрібен широкий спектр технологій, як-от: 

портал послуг, системи управління контентом, системи управління 

відносинами з громадянами, технології, що забезпечують множинність е-

каналів надання послуг, технології інтеграції інформаційних систем, системи 

підтримки заповнення та роботи з е-формами документів, системи 

управління процесами, системи управління е-документами, технології 

управління е-поштою, технології підтримки колективної роботи, цифрові 

архіви, системи управління е-записами, системи гарантованого пересилання 

е-повідомлень, фінансові платіжні системи, підсистеми реєстрації та 

авторизації громадян на отримання послуг в е-формі, технології цифрового 

підпису тощо. 

Як видно, завдання реалізації адміністративних е-регламентів – це, по 
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суті, завдання проектування і створення всієї ІКТ-архітектури окремих 

відомств або е-уряду в цілому, якщо проблема розглядається на 

національному міжвідомчому рівні. 

У цілому, аналіз типового, узагальненого адміністративного процесу 

дозволяє виявити загальні для багатьох регламентів і процесів 

характеристики і на цій основі ідентифікувати ті загальні, базові компоненти 

і сервіси, які доцільно реалізувати централізовано. 

Як загальні компоненти можуть розглядатися сервіси: 

1. Сервіс урядового (відомчого) порталу. Це можуть бути такі 

централізовані сервіси, як виконання повнотекстового пошуку, доступ до 

розділів порталу для різних відомств з метою його інформаційного 

наповнення тощо. 

2. Сервіс управління контентом. Це може бути система, що забезпечує 

єдність процесів створення та оновлення інформації для порталів і сайтів 

державних відомств у середовищі Інтернет і Інтранет, що забезпечить 

необхідну стандартизацію у процесах публікації та зовнішньому вигляді 

документів, таких як прес-релізи, тексти виступів офіційних осіб, інтерв'ю. 

3. Сервіс е-форм документів. Може забезпечувати доступ до е-версій 

усіх державних форм документів для громадян, бізнесу та відомств у 

форматі, наприклад, HTML або PDF. Сервіс може забезпечувати реалізацію 

всіх кроків роботи з формами щодо заповнення, підписування, шифрування й 

відправлення в е-формі на подальше оброблення. 

Концепція базових компонент також передбачає розроблення певних 

сервісів і мережевих компонент, що забезпечують стандартні засоби 

комунікацій між іншими базовими компонентами і системами надання 

адмінпослуг та реалізації адмінрегламентів. Прикладами таких інтеграційних 

та інфраструктурних компонент можуть бути: 

 єдина захищена телекомунікаційна інфраструктура для 

державних потреб; 

 сервіс ідентифікації, аутентифікації та авторизації на отримання 
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адмінпослуг; 

 сервіси каталогів для забезпечення інтересів усіх державних 

відомств з адресною інформацією, телефонами, адресами е-пошти тощо; 

 сервіс безпеки даних для забезпечення загального інтерфейсу в 

реалізації безпечного, контрольованого в сенсі моніторингу та аудиту та 

конфіденційного інформаційного обміну як між громадянами і бізнесом з 

державою, так і відомств між собою.  

Загальні та базові компоненти, що розглянути, забезпечують функції 

доступу до відомчих систем реалізації адміністративних е-регламентів та 

надання послуг. Зокрема, вони повинні забезпечувати стандартний 

користувальницький інтерфейс, який легко запам'ятати і використовувати, а 

також функції управління користувачами і ролями, аутентифікації та 

реєстрації на отримання певних адмін-послуг та доступу до регламентів. 

Упровадження адміністративних е-процедур методологічно базується 

на механізмах їхньої реалізації: гіпертекстовий, сценарний, модельний та 

програмний. Ці механізми пов’язано зі ступенями (рівнем) розвитку 

адміністративних е-регламентів [60].  

Так гіпертекстовий механізм відповідає першому і найлегшому етапу 

упровадження адміністративних е-регламентів і пов’язаний з переведенням 

звичайних нормативних адмінрегламентів в е-форму. 

Сценарний механізм реалізується на основі формалізованого за 

форматом та структурою опису послідовності дій (процедур і процесів). 

Прообразом такого опису можуть слугувати блок-схеми реалізації 

адміністративних процедур і адміністративних дій. 

Модельний механізм упровадження адмінрегламентів базується на 

описах виконання адміністративного процесу спеціальною формальною 

стандартизованою мовою моделювання ділових процесів незалежно від будь-

якого конкретного програмного середовища та ІТ. 

Програмний механізм забезпечує упровадження адмінрегламенту з 

використання конкретного програмного додатка підтримки ділових процесів. 
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Він знаменує собою найвищий етап розвитку адміністративних е-

регламентів. 

Важливою методологічною проблемою упровадження е-регламентів є 

реінжиніринг адміністративних процедур. Справа в тому, що відповідно до 

загальносвітової практики упровадження інформсистем у корпораціях і 

державному секторі у процесі реінжинірингу для ділових процесів 

складаються дві моделі: "як є" і "як повинно бути".  

Упроваджуючи в управлінську практику адміністративні е-регламенти, 

основні зусилля з реінжинірингу адміністративних процедур слід 

зосереджувати на етапі упровадження модельних механізмів інформаційного 

забезпечення органів публічної влади. 

Спочатку створюватимуться моделі, що відбивають управлінську 

реальність (як є). Потім, після вивчення всіх обставин та факторів, що 

заслуговують на увагу, за підсумками оптимізації процесів, – моделі, "як 

повинно бути". На основі нових моделей може бути складено нові правові 

акти управління органів виконавчої влади та посадові регламенти публічних 

службовців. Провідна роль належить адмінрегламентам [29].  

Таким чином, в процесі досліджень визначено, що реалізацію 

адміністративних е-регламентів необхідно розглядати в тісному 

взаємозв'язку з процесами наданням адмінпослуг в е-формі. 

Адмінрегламенти є основою для створення показників результативності 

діяльності органів влади і розроблення стандартів надання державою 

публічних послуг. Створення стандартів адмінпослуг є умовою формування 

адмінрегламентів та їхньої реалізації в е-формі. Для реалізації 

адміністративних е-регламентів потрібен широкий спектр технологій: портал 

послуг, системи управління контентом, системи управління відносинами з 

громадянами, технології, що забезпечують множинність е-каналів надання 

послуг, технології інтеграції інформаційних систем, системи підтримки 

заповнення та роботи з е-формами документів, системи управління 

процесами, системи управління е-документами, технології управління е-
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поштою, технології підтримки колективної роботи, цифрові архіви, системи 

управління е-записами, системи гарантованого пересилання е-повідомлень, 

фінансові платіжні системи, підсистеми реєстрації та авторизації громадян на 

отримання послуг в е-формі, технології цифрового підпису тощо 
. 
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ВИСНОВКИ 

 

1. На основі проведеного дослідження підходів різних вчених 

визначено, що не існує єдиного підходу до визначення сутності 

інформаційно-аналітичного забезпечення. Запропоновано під 

«інформаційним забезпеченням» діяльності органів публічної влади розуміти 

комплекс заходів із збору, опрацювання та використання інформації, 

необхідної для виконання покладених на органи державного управління та 

місцевого самоврядування функцій та завдань. Виділено елементи 

інформаційно-аналітичного забезпечення: інформаційний рівень та 

аналітичний.  

2. Інформаційне забезпечення органів місцевого самоврядування 

регламентується документами, які приймаються на державному, 

регіональному та місцевому рівнях. До групи основних законодавчих актів, 

що регламентують інформаційне забезпечення державних органів управління 

відносять: Закони України «Про інформацію», «Про захист в інформаційно-

телекомунікаційних системах», «Про національну програму інформатизації», 

«Про Концепцію Національної програми інформатизації», «Про електронні 

документи та електронний документообіг», «Про електронний цифровий 

підпис», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування засобами масової інформації». В процесі 

аналізу з’ясовано, що законодавча база, щодо інформаційного забезпечення 

органів державної влади є недосконалою та потребує модернізації.  

3. Доведено, що для реалізації державою управлінських функцій 

необхідною умовою є забезпечення органів публічної влади відповідними 

сучасними інформаційними технологіями. Проведений аналіз свідчить, що 

Фінляндія, Естонія, Данія, Іспанія, Швеція є лідерами з впровадження 

інформаційних технологій в публічному управлінні. Причиною цього є 

фінансова стабільність, підвищення доступності відкритих даних та 

цифрових послуг в цих країнах, активне впровадження електронного 
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урядування, що підтверджується збільшенням рівня довіри населення до 

уряду.  

4. Аналіз вітчизняного стану інформаційного забезпечення діяльності 

органів публічного управління дозволяє стверджувати, що інформаційно-

аналітичне забезпечення України знаходиться у стадії свого становлення та 

переживає деякі труднощі, пов’язані з відсутністю необхідної кількості 

кваліфікованих спеціалістів, новітніх інформаційних технологій та 

недостатньо систематизованою методологічною базою аналітичних 

досліджень. З метою підвищення ефективності роботи органів державної 

влади та соціально-економічного розвитку України необхідним є підготовка 

кваліфікованих спеціалістів у сфері інформаційно-аналітичної діяльності до 

роботи в умовах інформаційного суспільства, впровадження електронного 

врядування.  

5. Інформаційне забезпечення органів публічної влади пов'язане з 

певними недоліками технічного, економічного, культурного і навіть 

психологічного характеру. Головною проблемою інформатизації влади в 

Україні залишається проблема неефективного використання інформаційно-

компютерних технологій. Для сучасного стану інформаційно-аналітичної 

діяльності органів публічної влади в Україні характерне відставання 

технологізації процесів управлінської діяльності від сучасних потреб 

публічного управління й сучасного рівня розвитку інформаційних 

технологій, а також нерозвиненість «публічної влади», прямих та зворотних 

інформаційних зв’язків органів державної влади і органів місцевого 

самоврядування з громадськістю та різноманітними недержавними 

джерелами масової інформації. 

6. З метою вирішення існуючих проблем запропоновано напрямки 

удосконалення механізмів інформаційного забезпечення діяльності органів 

публічної влади: вдосконалення нормативно-правового забезпечення; 

формування у посадовців стійких внутрішніх переконань щодо їхньої 

відповідальності за інформування громадськості про діяльність публічної 
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влади та набуття ними необхідних знань та навичок; інформування  

населення про його права щодо доступу до інформації про функціонування 

органів державної влади, впровадження сучасних форм забезпечення 

відкритості влади, підвищення правової та політичної культури громадян 

України; підвищення технологічної забезпеченості інформаційної 

відкритості, створення ефективних механізмів контролю, формування 

суспільного попиту на інформацію про діяльність публічної влади, інтересу 

громадян щодо її отримання. Реалізація запропонованих напрямків дозволять 

значно підвищити якість та ефективність публічного управління в умовах 

широкого використання інформаційних ресурсів і сучасних технологій. 

Впровадження рекомендацій забезпечать публічність та відкритість 

публічність управління в Україні. 
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