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Проведено аналіз інструментів методик та концепцій менеджмен�

ту бізнес�організацій, запропонована на їх основі інтегрована мето�

дологія для розробки і реалізації загальнодержавної концепції та стра�

тегії розвитку електронного врядування в Україні.

The analysis of instruments of methods and conceptions of

management of business�organizations is conducted, offered on their basis

computer�integrated methodology for development and realization of

national conception and strategy of development of e�governance in Ukraine.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Враховуючи, що в концепції

електронного урядування держава
перетворюється на постачальника
державних послуг громадянам та
бізнесовим структурам і має всі оз-
наки приватної корпорації, яка об-
слуговує своїх акціонерів і клієнтів
(в їх якості виступають громадяни та
бізнесові структури), то при роз-
робці і впровадженні технологій
електронного урядування необхідно
використовувати потужний інстру-
ментарій управління бізнес-структу-
рою. Найбільш актуальними в цьому
плані є питання застосування/при-
стосування до системи державного
управління таких методик та кон-
цепцій, як стратегічний менеджмент,
реінжиніринг бізнес-процесів (Bu-
siness Process Reengineering), менед-
жмент якості (Total Quality Ma-
nagement), бенчмаркінг (Benchmar-
king), аутсорсінг (Outsoursing), даун-
сайзинг (Downsizing), менеджмент
стосунків з клієнтом (Customer Rela-
tionship Management), планування

корпоративних ресурсів (Enterprise
Resource Planning), управління через
неформальне спілкування (Mana-
gement By Walking About), розподі-
лення функції якості (Quality Fun-
ction Deployment) та інші.

Інтегрована методологія теоре-
тичної розробки і практичної реалі-
зації стратегій та цілей створення і
функціонування бізнесових струк-
тур побудована на основі методів
стратегічного менеджменту, реінжи-
нірингу, даунсайзингу, бенчмаркін-
гу, контролінгу, менеджменту якості
і є потужним засобом для проекту-
вання стратегій і концепцій впровад-
ження інновацій державного управ-
ління, забезпечення їх практичної
реалізації з суттєвими соціальними
та економічними ефектами, що в
свою чергу значно підвищує ефек-
тивність та дієздатність системи дер-
жавного управління. Особливо акту-
альною ця методологія є для струк-
турно-функціонального реформу-
вання владних структур в епоху роз-
витку інформаційного суспільства.

СТАН ДОСЛІДЖЕННЯ
ПРОБЛЕМИ

Існує широкий спектр бізнес-
інструментарію для розробки і прак-
тичної реалізації стратегій, цілей
функціонування бізнесових органі-
зацій, їх управлінське та ресурсне за-
безпечення. У сучасних наукових
розробках і дослідженнях щодо дер-
жавного управління науковці все
більше звертаються до методів стра-
тегічного менеджменту, управління
за результатами, менеджменту
якості, бізнес-реінжинірингу, бенч-
маркінгу при формуванні цілей та
завдань державної політики, вдоско-
налення механізмів державного ре-
гулювання соціально-економічних
процесів в державі, обґрунтування
необхідності та забезпечення прове-
дення політико-адміністративних
реформ тощо. Але всі зазначені ме-
тоди менеджменту бізнес-структу-
рами використовувалися авторами
наукових публікацій кожен окремо,
наприклад роботи [6—9, 17—20], і не
стосувалися процесів впровадження
електронного врядування в систему
державного управління.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Аналіз інструментів методик та

концепцій менеджменту бізнес-
організацій, створення на їх основі
інтегрованої методології для роз-
робки і ефективної реалізації загаль-
нодержавної Концепції та Стратегії
розвитку електронного врядування
в Україні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ

На сучасному етапі розвитку
суспільства найбільш актуальним
напрямком адміністративних ре-
форм є концепція "урядування"
(governance), що об’єднує механіз-
ми, процеси та інститути, за посе-
редництвом яких громадяни вислов-
люють свої інтереси, реалізують
конституційні права, виконують
свої обов’язки. Державне управ-
ління стає менш жорстким, деталі-
зованим та регламентованим, воно
базується скоріше на горизонталь-
них, ніж на вертикальних зв’язках
між державними органами, грома-
дянським суспільством, громадяна-
ми та бізнес-структурами [1]. Під
урядуванням також можна розумі-
ти координацію і використання
різних форм формальної і нефор-
мальної взаємодії і інституційних
перетворень у формуванні держав-
ної політики, стратегії розвитку
держави і розвитку процесів, які по-
кращують сервісні функції держави,
з метою реалізації потреб колектив-
ного інтересу сторін, що взаємоді-
ють з державою [2]. Процеси на-
скрізної інформатизації системи
державного управління та суспіль-
ства спонукають до реалізації кон-
цепції "електронного урядування"
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("e-governance"). Електронне уря-
дування — це спосіб організації ви-
конавчої влади і місцевого самовря-
дування за допомогою систем ло-
кальних інформаційних мереж та
сегментів глобальної інформаційної
мережі, яка забезпечує функціону-
вання певних служб в режимі реаль-
ного часу та робить максимально
простим і доступним щоденне спіл-
кування громадянина з офіційними
установами. Електронне урядуван-
ня передбачає здійснення держав-
ного керування, яке базується на
можливостях інформаційно-теле-
комунікаційних технологій й цінно-
стях відкритого цивільного суспіль-
ства. Характеризується спрямован-
істю на потреби громадян, економ-
ічною ефективністю, відкритістю
для суспільного контролю й ініціа-
тив [3]. У процесі впровадження
інформаційно-комунікаційних тех-
нологій в систему державного уп-
равління прискорюється процес
прийняття рішень та їх втілення, ви-
вільняється частина робочого часу;
з’являється механізм ефективного
консультування громадськості
щодо проведення державної політи-
ки, окреслюються нові канали на-
дання громадянам інформації та
послуг, цей процес виявляється у
зміні підходів до механізмів управ-
ління, його переорієнтації та посту-
повій трансформації базових прин-
ципів з акцентом на забезпечення
широкої участі громадян в обгово-
ренні та прийнятті державних
рішень [4].

Таким чином, центром концепції
"електронного урядування" є не
тільки відкритість уряду та надання
он-лайнових державних послуг, але
й такі концепти електронної демок-
ратії, як участь, координація, співро-
бітництво, що розширюють форми
та сфери впливу громадян на проце-
си прийняття і впровадження пол-
ітичних та державно-управлінських
рішень.

Процес розбудови електронно-
го врядування в Україні потребує
наукових інноваційних підходів для
розроблення концептуальних поло-
жень створення, запровадження і
подальшої модернізації норматив-
но-правової, політичної, суспіль-
ної, технологічної, організаційно-
економічної бази; побудови теоре-
тичних моделей і програмних ме-
ханізмів функціонування системи
електронного врядування з ураху-
ванням міжнародного досвіду, а та-
кож прогнозування результатів і
наслідків в процесі її впроваджен-
ня та експлуатації [5].

Сьогодні перед науковцями по-
стає проблема ефективної імплан-
тації електронного урядування в си-
стему державного управління на ос-
нові прийомів, методів та концепцій

менеджменту бізнесових структур.
В зв’язку з цим нагальною потребою
є адаптування та інтеграція бізнес-
інструментарію до задач державно-
го управління, зокрема щодо ство-
рення відповідної потребам інфор-
маційного суспільства нової моделі
державного управління. Розгляне-
мо методи стратегічного менедж-
менту, реінжинірингу бізнес-про-
цесів, контролінгу, менеджменту
якості, бенчмаркінгу, даунсайзінгу,
управління за результатами та мож-
ливість їх застосування для розроб-
ки стратегій і концепцій електрон-
ного урядування, організації дієво-
го механізму їх практичної реа-
лізації.

Якщо розглядати реінжиніринг
як фундаментальне переосмислення
та радикальне перепроектування
бізнес-процесів для досягнення сут-
тєвого покращення в ключових для
сучасного бізнесу показниках ре-
зультативності: витрати, якість,
рівень обслуговування та опера-
тивність, то це означає більш ефек-
тивне використання наявних матер-
іальних ресурсів, можливість впро-
вадження найсучасніших засобів ви-
робництва та наближення бізнес-
структури до кінцевого споживача.
Все це стає можливим при переході
від технологічних структурних оди-
ниць до економічних на основі
бізнес-процесів. Трансформація са-
мих одиниць веде до зміни способу
їх впорядковування. Здійснюється
перехід від ієрархізованної бюрок-
ратичної організації до плоских, го-
ризонтальних, мережевих і інших
структур, в яких закладені інші прин-
ципи узгодження і зв’язування час-
тин в ціле. При цьому реінжиніринг
може стосуватися як всієї органі-
зації, так і окремих її підрозділів.
Вигоди, які організація може отри-
мати від проведення реінжинірингу,
полягають у вдосконаленні системи
управління; підвищенні економічної
ефективності; зростанні соціальної
значущості підприємства; завпро-
вадженні автоматизованої системи
управління підприємством [10—11].
Бізнес-реінжиніринг є сучасною тех-
нологією формального, точного, по-
вного та всебічного опису діяльності
бізнес-структури через побудову
інформаційної моделі взаємодії
організації із зовнішнім середови-
щем, яку можно схематично пред-
ставити у вигляді ланцюга: "МІСІЯ –
ЦІЛІ – СТРАТЕГІЇ – КОМПОНЕН-
ТИ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ЙОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ + КОМПОНЕН-
ТИ ВИРОБНИЧОГО ЦИКЛУ ТА
ЙОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ + РЕСУР-
СИ + ПРОДУКТИ ВИРОБНИЦТ-
ВА". До складу загальної інформац-
ійної моделі входять: модель мета-
покладання (обгрунтовується
доцільність створення організації,

види її діяльності, напрямки забез-
печення конкурентоздатності, про-
ектуються цілі та стратегії функціо-
нування організації);  організаційно-
функціональна модель (посадові
інструкції + схема взаємодії штатних
одиниць + схема відповідальності);
функціонально-технологічна модель
(схема забезпечення виробництва
кінцевого продукту); процесно-ро-
льова модель; кількісна модель (ре-
сурсне забезпечення виробництва);
модель структури даних (формати
опису регламентів та об’єктів зовні-
шнього середовища). Зазначена су-
купність моделей і є бізнес-моделлю
функціонування організації, забез-
печує точність, прозорість та повно-
ту опису бізнесу. На її основі фор-
муються всі адміністративні регла-
менти та процедури.

При розгляді практичних зав-
дань і напрямів державної політики
щодо запровадження електронного
урядування в систему державного
управління визначальними є розроб-
ка і прийняття загальнодержавної
Концепції та Стратегії розвитку
електронного врядування в Україні,
у яких би чітко був би описаний лог-
ічний ланцюг "ЦІЛІ+ІНТЕРЕСИ –
З А В Д А Н Н Я + М О ДЕ Л І+ Е К С -
ПЕРТНІ ОЦІНКИ – ФУНКЦІЇ+СТ-
РУКТУРА+АДМІНІСТРАТИВНІ
ПРОЦЕСИ – РЕСУРСИ+ЗНАННЯ
+ІНФОРМАЦІЯ – РЕЗУЛЬТАТИ –
КОРОТКОТЕРМІНОВІ НА-
СЛІДКИ/ЕФЕКТИ – ДОВГОТЕРМ-
ІНОВІ НАСЛІДКИ/ЕФЕКТИ". При
визначенні та обґрунтуванні цілей
запровадження електронного вряду-
вання в Україні необхідно викорис-
товувати інструментарій стратегіч-
ного менеджменту, а саме стратегі-
чне планування та стратегічне про-
гнозування. Планування залежить
від об’єктивності і глибини аналізу
зовнішнього середовища (суспіль-
ства), функціональної та організац-
ійної структури органів державної
влади та місцевого самоврядування
[6]. Ефективність стратегічного пла-
нування полягає у його здатності
визначити ключові проблеми, які по-
стають перед всією сукупністю
органів державної влади та місцево-
го самоврядування, що дає змогу
адекватно реагувати на них через
оптимальне розміщення елементів
управління для досягнення постав-
леного результату. Процес стратег-
ічного планування передбачає на-
явність таких складових, як: місія
(головна мета); цілі організації; оці-
нка та аналіз зовнішнього середови-
ща; дослідження внутрішніх сильних
і слабких сторін організації; визна-
чення стратегічних альтернатив;
вибір стратегії; реалізація стратегії;
оцінка стратегічного плану. Страте-
гію можна визначити як детальний,
перспективний та всеохоплюючий
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план,що розробляється з метою ре-
алізації місії організації та цілей, що
її конкретизують. Стратегія розроб-
ляється і формулюється вищим кер-
івництвом організації, роль якого не
обмежується лише ініціюванням та-
кого процесу, а й полягає в забезпе-
ченні реалізації плану із залученням
усіх ланок управління та оцінці ре-
зультатів стратегічного планування
[6]. Швидкоплинність соціально-
політичних та економічних умов, у
яких здійснюється управління, вима-
гає відповідного корегування/моди-
фікації та адаптації розроблених
планів до нової управлінської ситу-
ації. Повертаючись до електронно-
го врядування, слід зазначити, що
його впровадження забезпечить ре-
алізацію таких цілей, як створення
оптимально збалансованої та про-
цесно-орієнтованої структурно-
функціональної системи органів
державної влади; надання комплек-
сних та персоналізованих електрон-
них державних послуг фізичним та
юридичним особам; відновлення до-
віри суспільства до владних струк-
тур; реалізація електронної демок-
ратії. Важливою складовою для про-
цесу стратегічного планування є
інформаційне забезпечення, напрям-
ками вдосконалення якого є:

— розробка уніфікованої та
стандартизованої технології збору,
документування, обробки та пере-
творення в електронну форму, вве-
дення, комп’ютерної обробки за за-
даними правилами і алгоритмами,
пошуку і видачі за запитом інфор-
мації в рамках урядової системи з
використанням новітніх комп’ютер-
них інформаційних технологій і гео-
інформаційних систем;

— забезпечення сумісності взає-
модії та інтеграції створення, попов-
нення, збереження і використання
державних інформаційних ресурсів
незалежно від їх відомчої належ-
ності, форми власності на базі сучас-
них інформаційних технологій, між-
народних стандартів, уніфікованих
систем класифікації і кодування ін-
формації;

— забезпечення комплексного
захисту інформаційних ресурсів з
використанням ефективних засобів і
методів захисту інформації від
несанкціонованого доступу, зумис-
ного і випадкового пошкодження та
викривлення, підробки, блокування,
з організацією відповідних рівнів до-
ступу для різних категорій користу-
вачів.

Прогнозування є базовим еле-
ментом перспективного плануван-
ня, в процесі якого на основі оцінки
майбутнього стану зовнішнього се-
редовища визначаються найбільш
доцільні форми та методи управлі-
ння для реалізації поставлених і
скорегованих цілей функціонуван-

ня організації. Стратегічне прогно-
зування базується на принципах
прозорості цілей, реалістичності ви-
конання планів, відображення змін
в зовнішньому середовищі та май-
бутнього втручання зацікавлених
груп, залучення керівництва орган-
ізації. Стратегічне прогнозування
має три принципові форми: проек-
тування (екстраполяція поточних і
історичних тенденцій на майбутнє,
завбачення (теоретичні закони, при-
пущення, аналогії) та припущення
(експертна думка щодо майбутньо-
го стану організації) [7]. Підготов-
ка прогнозу створює основу для
розробки програми державної пол-
ітики щодо розбудови електронно-
го врядування в Україні. Цей процес
передбачає:

— формування цільової функції:
за посередництвом механізму прий-
няття державно-управлінських та
державно-політичних рішень визна-
чається черговість цілей та їхні ба-
жані величини;

— формування пакету варіантів
державної політики для оперативно-
го та ефективного впровадження
електронного врядування;

— оцінка ресурсного забезпе-
чення всіх проектів;

— формулювання критерію для
оптимізації вибору одного з варі-
антів програми.

Інструментарій даунсайзингу пе-
редбачає комплекс заходів, пов’яза-
них з оптимізацією розмірів органі-
зації за рахунок проведення більш
ефективної HR-діяльності, струк-
турної реорганізації, зміни ключо-
вих цілей та виробничих процесів
[12]. Даунсайзинг містить стратегію
звільнення, стратегію зміни органі-
заційної структури (зменшення уп-
равлінських рівнів та бізнес-про-
цесів), комплексну стратегію систем-
них змін логістики, маркетингу,
відношень з стейкхолдерами (праці-
вники, контрагенти, споживачі). Ці
стратегії можуть реалізовуватися
одночасно або послідовно. Страте-
гія звільнень може проводитися
шляхом скорочення вакантних по-
сад, сприяння в працевлаштуванні
звільнених співробітників, програми
компенсування морального та мате-
ріального збитків. Стратегія зміни
організаційної структури може
включати ліквідацію або реорганіза-
цію підрозділів і філіалів, управлі-
нського рівня, бізнес-процесу або
посадової одиниці. Зрозуміло, що
інструментарій реінжинірингу та да-
унсайзингу є ефективними для реор-
ганізації всієї системи державного
управління на основі процесно-орі-
єнтованого підходу та впрова-
дження технологій електронного
врядування.

Ще одним важливим завданням
на етапі розбудови електронного

врядування є визначення дієвого ме-
ханізму формування ідеології дер-
жавного управління, яка відображає
потреби, інтереси, цілі і волю всього
громадянського суспільства, усіх
своїх громадян. Ідеологія державно-
го управління менш за все втілюєть-
ся в програмах чи концепціях, вона
міститься в реальних процесах уп-
равління та їх об’єктивних результа-
тах. Саме дійсність соціально-еконо-
мічного та духовного стану країни є
свідченням реальної ідеології дер-
жавного управління [13].

Наступним корисним бізнес-
інструментом для державного уп-
равління є бенчмаркінг, який пе-
редбачає постійний процес вивчен-
ня та оцінювання досвіду інших
організацій, аналіз конкретних
прийомів, запозичення найкращих
практик після визначення слабких
та сильних сторін своєї організації
(SWOT-аналіз) [8, 14, 15]. У межах
процесно-орієнтованого підходу
бенчмаркінг передбачає постійне
вимірювання та порівняння окре-
мого бізнес-процесу з еталонним
процесом, дозволяє виявити мож-
ливості самовдосконалення, об-
’єкти вдосконалення і стимулюва-
ти безперервність даного процесу
для забезпечення конкурентоздат-
ності організації/бізнес-структу-
ри. Основними послідовними ета-
пами бенчмаркінгу є:

— вибір продукту, послуги або
процесу для порівняння;

— визначення критеріїв оціню-
вання;

— вибір організацій для порів-
няння;

— збір інформації;
— аналіз показників і визначен-

ня можливостей впровадження от-
риманих даних;

— адаптація і застосування най-
кращих практичних розробок, поста-
новка завдань перед організацією,
реалізація запозиченого досвіду. За-
лежно від того, з "чим" і "що" порів-
нювати, існують наступні види бенч-
маркінгу: внутрішній бенчмаркінг,
конкурентний бенчмаркінг, функці-
ональний бенчмаркінг, загальний
бенчмаркінг, бенчмаркінг показ-
ників, бенчмаркінг процесів та стра-
тегічний бенчмаркінг [15]. Найбільш
розповсюдженою моделлю бенчмар-
кінгу є "колесо бенчмаркінгу", еле-
ментами якого є планування (визна-
чення критичних факторів успіху,
вибір виду бенчмаркінгу, розробка
показників та документування про-
цесу), пошук (вибір партнерів-орган-
ізацій), спостереження (розуміння і
документування процесу партнера-
організації за показниками та прак-
тичними результатами), аналіз (іден-
тифікація розбіжностей в показни-
ках, пошук причин цих розбіжнос-
тей), адаптація (вибір найкращої
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практики процесу, її пристосування
до діяльності своєї організації,
впровадження змін).

При розробці загальнодержав-
ної стратегії розбудови електрон-
ного врядування корисними є тех-
нології функціонального та загаль-
ного бенчмаркінг, бенчмаркінгу по-
казників, бенчмаркінгу процесів і
стратегічного бенчмаркінгу, які ба-
зуються на порівняльному аналізі
ефективності запровадження/фун-
кціонування електронного вряду-
вання як інновації державного уп-
равління в Україні та в інших дер-
жавах. Критичними факторами ус-
піху країн-лідерів в сфері електрон-
ного урядування є: раціональне по-
єднання задуму та способів реалі-
зації (завчасна розробка концепції
розвитку та створення ефективних
адміністративних механізмів її реа-
лізації, акцентування діяльності
органів державної влади та місцево-
го самоврядування на потреби гро-
мадян та бізнесових структур, зап-
ровадження жорсткої системи кон-
тролю і звітності за надання/нена-
дання державних послуг; розробка
та забезпечення чітких цілей з ура-
хуванням інтересів громадян і сус-
пільства в цілому; орієнтація на
інтереси та потреби споживачів дер-
жавних послуг;  використання
інструментарію менеджменту взає-
мовідносин з громадянами; по-
єднання кількості і комплексності
державних послуг; використання
порталів як основної інформаційно-
технологічної платформи парт-
нерської взаємодії держави з гро-
мадянами і бізнесовими структура-
ми та надання послуг. Фундамен-
тальна стратегія країн-лідерів у
сфері електронного урядування по-
лягає у наступному: розробка мас-
штабного стратегічного підходу;
обережні перші кроки і невеликі,
але відчутні результати; перехід до
прискореного розвитку; відсутність
повної руйнації традиційної систе-
ми державного управління. Для оц-
інювання практичних результатів
впровадження електронного уряду-
вання необхідно створити систему
універсальних кількісних і якісних
показників, які б дозволяли реалі-
зувати модель "колесо бенчмаркін-
гу", врахувати реакцію владних
структур, державних службовців,
бізнесу, суспільства, громадськості
на процеси і результативність про-
ектів електронного врядування.
Цінністю інструментарію бенчмар-
кінгу є можливість розробки і впро-
вадження вітчизняної моделі елек-
тронного врядування в Україні на
основі дослідження найкращого за-
рубіжного досвіду, аналізу досяг-
нень і невдач, з урахуванням вітчиз-
няних історичних, національних,
культурних, світоглядних, економ-

ічних, географічних, моральних та
правових детермінант держави,
життєдіяльності суспільства і окре-
мої особистості.

Для успішної реалізації стратегії
електронного врядування може бути
використаний контролінг, інстру-
менти якого забезпечують коорди-
націю управлінської діяльності по
досягненню поставлених цілей,
інформаційну та консультативну
підтримку прийняття управлінських
рішень, впровадження комплексної
управлінської інформаційної систе-
ми. Стратегічний контролінг реалі-
зує перевірку обґрунтованості та
реальності виконання поставлених
цілей [16]. Елементами перевірки є
повнота, взаємоув’язка та
відсутність/наявність внутрішніх
протиріч, за її результатами розроб-
ляється система поетапного контро-
лю виконання поставлених цілей або
розробляються альтернативні стра-
тегії, що передбачає систему управ-
ління досягнення/реалізації цілей.

Застосування до системи держав-
ного управління принципів менедж-
менту якості дає можливість розгля-
нути державу як бізнес-організацію,
що виробляє такий продукт, як
публічні державні послуги, предста-
вити її функціонування як по-
слідовність процесів та проаналізува-
ти ці процеси з точки зору досягнен-
ня кінцевого результату – якості,
прозорості та оперативності надання
державних послуг громадянам та
бізнес-структурам. Такий аналіз
надає можливість перетворення адм-
іністративних процесів в напрямку за-
безпечення найкращої якості кінце-
вого продукту (послуги). Для оцінки
якості наданих державних послуг
найкраще використовувати методику
бенчмаркінгу результативності, що
дозволяє мінімізувати витрати при
циклічному використанні, структуро-
вано та стандартно підходити до ана-
лізу різних видів діяльності органів
державної влади, залучати громадян
та їх організації до аналізу, формал-
ізувати якість наданих державою по-
слуг у вигляді прозорої та зрозумілої
системи показників результатив-
ності.

Результативне впровадження
електронного врядування може за-
безпечити розробка та побудова
багаторівневої моделі зрілості, яка
показує, наскільки є детермінованою
діяльність органів державної влади,
наскільки вона керована, підконт-
рольна, ефективна на даному етапі
розвитку як суспільства, так і держа-
ви, та які нові принципи управління
потрібні для її покращення. Викори-
стання оцінки зрілості передбачає
розробку системи механізмів і ме-
тодів щодо формування та забезпе-
чення потенціалу якнайкращого вря-
дування для задоволення потреб

кожного окремого громадянина та
громадянського суспільства в ціло-
му.

Наступними нагальними завдан-
нями є вироблення дієвих механізмів
оцінювання концепцій і стратегій
держави щодо розбудови електрон-
ного врядування в Україні. Для реа-
лізації таких механізмів перш за все
необхідно:

— створити систему показників
і індикаторів для аналізу політики в
сфері електронного урядування;

— розробити кількісну та якісну
шкалу для оцінювання позитивних,
негативних, відсутніх результатів
при впровадженні окремих поло-
жень прийнятих концепцій і стра-
тегій;

— розробити методику супрово-
джуючого оцінювання з наявністю
зворотнього зв’язку для аналітично-
го супроводу поступової (поетапної)
реалізації державної політики і мож-
ливості її корегування в процесі ре-
алізації;

— розробити методику оціню-
вання реалізованої концепції та
стратегії в сфері електронного уря-
дування, до складу якої повинні бути
внесені показники та індикатори для
вимірювання успішності політичної
програми, а також аналіз отрима-
них/неотриманих, запланованих/не-
запланованих соціальних, економіч-
них і політичних ефектів.

Також слід згадати про необхід-
ність проведення державного та гро-
мадського аудиту ефективності
діяльності органів державної влади
і місцевого самоврядування в процесі
реалізації прийнятих стратегій і кон-
цепцій щодо електронного уряду-
вання. Предметом аудиту можуть
виступати: програми діяльності кож-
ного органу державної влади і місце-
вого самоврядування в рамках вико-
нання завдань та реалізації цілей,
зазначених в державних концепціях
і стратегіях; ступінь відповідності
напрямів, змісту і результатів діяль-
ності органів влади і посадових осіб
тим параметрам, які відображені в
прийнятих концепціях і стратегіях;
ступінь прозорості і законності
рішень і дій органів влади і посадо-
вих осіб; зміст управлінських актів,
рішень з погляду реалізації запитів і
послуг суспільству, ступінь реалі-
зації принципів електронної демок-
ратії.

Становлення та розбудова елек-
тронного урядування є досить
складним процесом і потребує вирі-
шення низки проблем нормативно-
правового, організаційно-технолог-
ічного, соціально-психологічного
характеру, його необхідною умовою
є високопрофесійні кадри з інфор-
маційно-технологічною компетен-
цією, зі знанням принципів, законо-
мірностей розвитку та становлення
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інформаційного суспільства, усві-
домленням необхідності забезпечен-
ня функціонування електронного
врядування як механізму та форми
державного управління в інформац-
ійну еру, своєї особистої місії в цих
процесах. Тому є актуальною роз-
робка системи оцінювання результа-
тивності та ефективності діяльності
державних службовців у виробленні
і реалізації державно-управлінських
рішень. Вона повинна базуватися на
чітко визначених завданнях, функц-
іях та відповідальності за їх невико-
нання щодо кожної посади держав-
ного службовця в органах державної
влади. Зрозуміло, що на ефек-
тивність діяльності або здатність
державного службовця найкращим
чином забезпечити реалізацію
функцій держави позитивно впливає
кадрова стабільність дежавної служ-
би з механізмами прозорого та мо-
тивованого кадрового відбору, "ка-
р’єрного зростання", усунення ко-
рупційних дій, регулювання конфлі-
кту інтересів, стимулювання.

ВИСНОВКИ ТА НАПРЯМИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Упровадження принципів і про-
цедур управління за результатами є
основою для здійснення структур-
но- та функціонально-реорганізую-
чих заходів щодо системи держав-
ного управління в напрямку побудо-
ви моделі державного управління
нової якості, розвитку нових форм
демократії для найширшого залу-
чення громадян та організацій до
вироблення та прийняття держав-
но-управлінських рішень. Концеп-
ція електронного врядування перед-
бачає сервісно-орієнтований підхід
до держави як до постачальника
послуг і розробку в цьому контексті
стратегічної міссії, цілей, пріори-
тетів та дій органів державної вла-
ди, де моделювання і організація
внутрішніх адміністративних регла-
ментів та процесів є забезпечуючи-
ми складовими. Технології елект-
ронного врядування дозволяють на
загальнодержавному рівні повністю
реалізувати технічні аспекти менед-
жменту якості (оцінювання, ство-
рення системи адміністративних
регламентів і процедур, стандарти-
зація процедур, аналіз досягнутих
результатів та ризиків, оптимізація
процедур і регламентів на основі
аналізу).

Зрозуміло, що застосування
процесно-орієнтованих підходів,
реінжинірингу, контролінгу, методів
менеджменту якості та бенчмаркін-
гу результативності, моделей
зрілості до системи державного уп-
равління, впровадження технологій
електронного врядування, прин-
ципів партнерства держави і грома-
дянського суспільства є основними

стратегічними напрямками рефор-
мування системи державного управ-
ління. Враховуючи вищезазначене,
очевидно, що подальшими напрямка-
ми дослідження є побудова алго-
ритмів та методик застосування
інструментів стратегічного менедж-
менту, реінжинірингу і даунсайзин-
гу, контролінгу, менеджменту
якості, бенчмаркінгу для розробки,
впровадження, оцінювання резуль-
татів поетапного виконання Кон-
цепцій і Стратегій держави щодо
розбудови електронного врядування
в Україні.
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