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СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ
ТЕХНОЛОГІЇ В ДЕРЖАВНОМУ
УПРАВЛІННІ
Для вдосконалення системи державного управління надано аналіз
заходів щодо впровадження інформаційних технологій у діяльність
органів державної влади.
For perfection of the system of state administration the analysis of
measures is given on introduction of information technologies in activity
of public authorities.

ВСТУП
Фахівці все частіше удаються до
допомоги сучасних інформаційних си(
стем і технологій, щоб стежити за зов(
нішніми і внутрішніми потоками ін(
формації, що збільшуються, викорис(
товувати їх для аналізу, прогнозуван(
ня, ухвалення управлінських рішень.
Основною метою використання ін(
формаційних технологій у державно(
му управлінні є підвищення ефектив(
ності механізмів державного управлі(
ння на основі створення загальної
інформаційно(технологічної інфраст(
руктури, що включає державні інфор(
маційні системи і ресурси, а також за(
соби, що забезпечують їх функціону(
вання, взаємодію між собою, населен(
ням і організаціями в рамках надання
державних послуг. У зв'язку з цим дер(
жавна політика у сфері використання
сучасних інформаційних технологій
покликана забезпечити координацію
діяльності органів державної влади
для створення державних інформацій(
них систем і підвищення ефективності
бюджетних витрат у цій сфері. Визна(
чення пріоритетів у використанні
інформаційних технологій у діяль(
ності органів державної влади повин(
не здійснюватися на основі оцінки
можливості отримання значущого
соціально(економічного результату і
обсягу відповідних ресурсів. Таким
чином, пріоритети у використанні
інформаційних технологій у сфері
державного управління сучасного сус(
пвльства є актуальними завданнями
соціально(економічного розвитку
країни.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Використовуючи існуючу норма(
тивну базу, провести аналіз заходів
щодо впровадження сучасних інфор(
маційних технологій у діяльності ор(
ганів державної влади.
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РЕЗУЛЬТАТИ
Перехід будь(якої країни до
інформаційного суспільства вимагає
переосмислення, а у окремих випадках
і розробки нових механізмів регулю(
вання відносин, що виникають між
громадянами, їх об'єднаннями та дер(
жавою. Всі суб'єкти інформаційних
відносин повинні усвідомлювати і ви(
конувати свою роль у цьому процесі,
але саме держава призначена активно
впливати на якісну сторону трансфор(
маційних процесів, залучати до спів(
праці політиків, науковців, практиків,
громадськість. Логіка розвитку сучас(
ного суспільства і держави потребує
не тільки удосконалення державного
управління за допомогою його інфор(
матизації, але і нової стратегії держав(
ного управління в період становлення
та розвитку інформаційного суспіль(
ства [12].
Питання інформації та державно(
го управління, взаємозв'язків держа(
ви та інформаційної сфери певною
мірою розглядалися філософами, дер(
жавознавцями, економістами, соціо(
логами. Особливо слід підкреслити
внесок у розробку даної проблеми та(
ких провідних вчених, як Авер'янов
В.Б., Атамчук Г.В., Афанасьєв В.Г.,
Бандурка О.М., Бачило І.Л., Белл Д.,
Берг А.І., Битяк Ю.П., Вертузаєв М.С.,
Галантер Є., Глушков В.М., Дєг(
тяр А.О., Емері Ф.Є., Зуй В.В., Калюж(
ний Р.А., Кастельс М., Козлов Ю.М.,
Коренєв А.П., Машликін В.Г., Міл(
лер Дж., Мінаєв В.А. Михалевич В.С.,
Нісневіч Ю.А., Омаров А.М., Оприш(
ко В.Ф., Петров Г.І., Полєвой Н.С.,
Почепцов Г.Г., Попов Г.Х., Прибрам К.,
Сассерінд Р., Семенюк Е.П., Сергієн(
ко І.В., Узнадзе Д.Н., Урсул А.Д., Чу(
кут С.А., Швець М.Я., Щьокін Г.В.,
Цвєтков В.В., Юзьков Л.П., Юзви(
шин И.И. та багато інших.
У даний час склалися сприятливі

умови для вдосконалення системи
державного управління, підвищення
якості надання державних послуг на(
селенню і організаціям, підвищення
результативності й прозорості робо(
ти державного апарату, послідовного
викорінювання корупції на основі ши(
рокого застосування інформаційних
технологій у діяльності органів дер(
жавної влади. Програми соціально(
економічного розвитку і модернізації
системи державного управління, що
реалізовуються, передбачають на(
ступні заходи: підвищення кваліфі(
кації державних службовців і рівня
технічної оснащеності державної
служби; забезпечення інформаційної
відвертості й прозорості процедур
розробки і ухвалення державних
рішень, реалізації прав громадян на
доступ до інформації про діяльність
державної влади; формування сучас(
ної телекомунікаційної інфраструкту(
ри на території країни; забезпечення
зростання обсягів фінансування дер(
жавних програм і проектів, що перед(
бачають використання інформаційних
технологій в діяльності органів дер(
жавної влади; розповсюдження досв(
іду успішного використання інформа(
ційних технологій у діяльності органів
державної влади [7; 8; 9].
Впровадження інформаційних
технологій у діяльність органів дер(
жавної влади здійснюється інтенсив(
ними темпами. У ряді державних
органів створені основи інформацій(
но(технологічної інфраструктури,
формується організаційно(методичне
і кадрове забезпечення ефективного
використання інформаційних техно(
логій. Важливу роль у підвищенні
ефективності використання інформа(
ційних технологій грає цільова програ(
ма [3], реалізація якої дозволяє сфор(
мувати необхідні передумови для
впровадження інформаційних техно(
логій на якісно новому рівні.
У структурі органів державної
влади утворені органи, відповідальні
за формування і реалізацію державної
політики у сфері використання інфор(
маційних технологій, формується ос(
нова системи міжвідомчої координації
державних програм і проектів викори(
стання інформаційних технологій,
визначений порядок створення коор(
динаційних і дорадчих органів у цій
сфері. Підвищується якість управлін(
ня процесами використання інформа(
ційних технологій. Значна кількість
органів державної влади реалізує
відповідні програми, більшість з них
має кваліфікований персонал, на який
покладена відповідальність за ство(
рення і впровадження відомчих інфор(
маційних систем і ресурсів. Успішно
реалізуються проекти впровадження
автоматизованих інформаційних сис(
тем у сфері електронного документо(
обігу [1], управління матеріально(тех(
нічними, фінансовими і кадровими ре(
сурсами, а також проекти інтеграції
державних інформаційних ресурсів
між собою в рамках впровадження
електронних адміністративних регла(
ментів надання державних послуг [13].
Створюються прикладні системи
інформаційно(аналітичного забезпе(
чення, формуються бази даних за ос(
новними напрямами діяльності органів
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державної влади [5]. Органи держав(
ної влади створюють і використову(
ють Інтернет(сайти для розміщення
інформації про свою діяльність, а та(
кож для надання послуг і забезпечен(
ня інтерактивного інформаційного об(
слуговування громадян і організацій
[4]. Оцінка ефективності використан(
ня інформаційних технологій, що про(
водиться щорік, у діяльності органів
державної влади є основою для уточ(
нення напрямів реалізації державної
політики, коректування державних
програм і проектів у цій сфері [11].
Державна політика у сфері вико(
ристання інформаційних технологій
направлена на вирішення наступних
основних завдань [6]: реалізація стра(
тегічних пріоритетів у використанні
інформаційних технологій у держав(
ному управлінні, формування єдино(
го механізму міжвідомчої координації
реалізації державних програм і про(
ектів створення державних інформа(
ційних систем і ресурсів відповідно до
цілей соціально(економічного розвит(
ку; формування загальної інформац(
ійно(технологічної інфраструктури
для забезпечення діяльності органів
державної влади; розповсюдження
практики надання громадянам і орган(
ізаціям доступу до відкритої інфор(
мації про діяльність органів державної
влади, відповідним державним інфор(
маційним ресурсам, зокрема через ме(
режу Інтернет; організація інтерак(
тивного інформаційного обслугову(
вання громадян і організацій з вико(
ристанням сучасних інформаційних
технологій; забезпечення інформацій(
ної безпеки діяльності федеральних
органів державної влади і елементів
інформаційно(технологічної інфраст(
руктури; розвиток єдиної захищеної
телекомунікаційної інфраструктури
для державних потреб, системи засві(
дчуючих центрів в області електронно(
го цифрового підпису і електронної
взаємодії, що забезпечує ефективний
міжвідомчий інформаційний обмін;
розробка стандартів у сфері викорис(
тання інформаційних технологій у
діяльності федеральних органів дер(
жавної влади, створення державних
інформаційних систем, їх інтеграції і
сумісного використання в рамках
створення загального інформаційного
простору федеральних органів дер(
жавної влади; централізоване ство(
рення загальних державних інформа(
ційних ресурсів (регістрів, кадастрів,
реєстрів, класифікаторів), що містять
повну, несуперечливу, достовірну, ак(
туальну інформацію, необхідну для
виконання основних функцій держав(
ного управління, забезпечення дос(
тупності відповідних даних на між(
відомчому рівні, а також для громадян
і організацій відповідно до вимог, вста(
новлених законодавством України;
побудова єдиної системи управління
процесом використання інформацій(
них технологій в діяльності органів
державної влади, що забезпечує ефек(
тивну міжвідомчу координацію дер(
жавних програм, що реалізовуються,
і проектів, їх узгоджене і взаємопов'(
язане виконання відповідно до основ(
них пріоритетів соціально(економіч(
ного розвитку; розповсюдження на
рівні державної влади практики дов(
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гострокового планування державних
програм і проектів використання
інформаційних технологій, підвищен(
ня ефективності управління їх вико(
нанням; збільшення обсягів, об'єднан(
ня і централізація закупівель однотип(
ної продукції у сфері інформаційних
технологій на користь органів держав(
ної влади для отримання ефекту еко(
номії; створення єдиної системи мон(
іторингу і контролю ефективності ви(
користання інформаційних технологій
у діяльності органів державної влади;
реалізація комплексних програм
підготовки і підвищення кваліфікації
державних службовців у частині вико(
ристання інформаційних технологій,
розвиток необхідної освітньої інфра(
структури і методичного забезпечен(
ня; вдосконалення законодавчої і
іншої нормативно(правової бази з ме(
тою підвищення ефективності викори(
стання інформаційних технологій в
діяльності органів державної влади з
урахуванням міжнародної практики;
захист інтелектуальної власності, не(
допущення використання у діяльності
органів державної влади програмного
забезпечення, що не має відповідної
ліцензійної підтримки.
Широке застосування інформац(
ійних технологій у сфері державного
управління дозволяє підвищити ефек(
тивність: міжвідомчої взаємодії; на(
дання державних послуг населенню і
організаціям; персональної і колек(
тивної роботи співробітників феде(
ральних органів державної влади. Виз(
начення пріоритетів у використанні
інформаційних технологій у діяль(
ності федеральних органів державної
влади здійснюється на основі оцінки
можливості отримання значущого
соціально(економічного результату і
обсягу відповідних ресурсів. Пріори(
тети у використанні інформаційних
технологій у сфері державного управ(
ління уточнюються на регулярній ос(
нові відповідно до актуальних завдань
соціально(економічного розвитку.
Відповідно до основних напрямів
адміністративної реформи пріорите(
тами використання інформаційних
технологій у сфері державного управ(
ління є наступні.
1. Підвищення ефективності реал(
ізації функцій держави, що встановлю(
ють право, і вдосконалення механізмів
державного регулювання на основі
створення і розвитку: систем інформа(
ційно(аналітичного забезпечення ді(
яльності органів державної влади; си(
туаційних центрів і систем прогнозу(
вання і моделювання наслідків держав(
ного втручання, погроз соціально(еко(
номічному розвитку України; єдиної
системи збору, обробки, реєстрації і
розповсюдження нормативних право(
вих актів, аналізу відповідності існую(
чої нормативної правової бази право(
застосувальної практики, системи за(
безпечення законодавчої діяльності,
що забезпечує розміщення електрон(
них версій документів, а також облік
проходження законопроектів всіма
стадіями законодавчого процесу, з
обов'язковим підключенням до неї всіх
суб'єктів права законодавчої ініціати(
ви.
2. Підвищення ефективності пра(

возастосувальної діяльності органів
державної влади на основі створення
і розвитку: систем обліку і аналізу
об'єктів державного управління, зок(
рема об'єктів, що є державним майном;
систем планування і аналізу ефектив(
ності діяльності державних підпри(
ємств і установ; систем, що забезпечу(
ють розміщення в мережі Інтернет
інформації про діяльність органів дер(
жавної влади, доступ громадян і
організацій до відкритих відомчих
інформаційних ресурсів, інтерактивне
інформаційне обслуговування грома(
дян і організацій; пунктів суспільного
доступу до інформаційних ресурсів;
центрів телефонного обслуговування,
що забезпечують можливість безкош(
товного звернення громадян і органі(
зацій у відповідні органи державної
влади і отримання ними відкритої
інформації; систем обліку і контролю
результатів розгляду звернень грома(
дян.
3. Підвищення ефективності вико(
нання контрольних і наглядових
функцій на основі створення і розвит(
ку систем: моніторингу ефективності
правозастосувальної діяльності на ко(
ристь органів державної влади, грома(
дян і організацій; інформаційної
підтримки слідчих дій, визначення ха(
рактеру і аналізу причин правопору(
шень; інформаційного забезпечення
діяльності судів, обліку звернень гро(
мадян і організацій, судових справ і су(
дових рішень, підтримки судового
діловодства.
4. Зниження операційних витрат
на зміст державного апарату, підви(
щення ефективності управління ре(
сурсами органів державної влади на
основі створення і розвитку систем:
управління фінансовими, матеріаль(
но(технічними, кадровими ресурсами;
документаційного забезпечення діяль(
ності органів державної влади, елект(
ронного документообігу на основі
електронних адміністративних регла(
ментів; забезпечення персональної і
групової роботи державних служ(
бовців з документами; планування і
моніторингу діяльності підвідомчих
організацій і підрозділів; управління
проектною діяльністю; проведення
закупівель для державних потреб і
моніторингу цін; аналізу ключових
показників ефективності і результа(
тивності діяльності органів державної
влади.
5. Зростання кваліфікації держав(
них службовців на основі створення і
розвитку інформаційної системи
підтримки безперервної професійної
освіти державних службовців, систе(
ми управління знаннями.
6. Вдосконалення взаємодії ор(
ганів державної влади, регіональних
органів і органів місцевої самовряд(
ності на основі створення єдиної теле(
комунікаційної інфраструктури для
державних потреб, систем засвід(
чуючих центрів в сфері електронного
цифрового підпису і електронної взає(
модії.
Підвищення інформаційної від(
вертості діяльності органів державної
влади, доступності відповідної інфор(
мації для громадян і організацій, а та(
кож створення механізмів суспільного
контролю їх діяльності необхідно за(
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безпечувати шляхом створення [2]: за(
гальнодержавних інформаційних ре(
сурсів, а також інформаційних ре(
сурсів, що містять інформацію про
діяльність органів державної влади, з
наданням доступу до них громадян і
організацій, зокрема через мережу
Інтернет; єдиної системи навігації в
мережі Інтернет по загальнодержав(
них інформаційних ресурсах, а також
інформаційних ресурсах органів дер(
жавної влади; інфраструктури пунктів
суспільного доступу до інформації про
діяльність органів державної влади і
державних інформаційних ресурсів;
систем обліку і обробки запитів грома(
дян про надання інформації і контро(
лю їх виконання; системи публікації і
розповсюдження відомостей про діяль(
ність органів державної влади; систе(
ми підтвердження передачі інформації
в електронному вигляді, її достовір(
ності, а також будь(яких дій з її зміни
в процесі міжвідомчої взаємодії, а та(
кож взаємодії органів державної вла(
ди з населенням і організаціями; ме(
ханізмів навчання громадян щодо їх
прав і можливостей використання
інформаційних технологій при взає(
модії з органами державної влади.
Відповідно до основних положень
Доктрини інформаційної безпеки Ук(
раїни, вирішення РНБО України від 21
березня 2008 року "Про невідкладні за(
ходи щодо забезпечення інформаційної
безпеки України" [10] забезпечення не(
обхідного рівня безпеки державних
інформаційних систем і ресурсів, їх
цілісності і конфіденційності засновано
на застосуванні єдиних вимог захисту
інформації від несанкціонованого дос(
тупу або зміни, дії комп'ютерних атак і
вірусів, а також на використанні серти(
фікованих вітчизняних засобів поперед(
ження і виявлення комп'ютерних атак і
захисту інформації, що розробляються
і вироблюються організаціями, що отри(
мали в установленому порядку не(
обхідні ліцензії. Застосування
криптографічних засобів захисту
інформації є обов'язковим для інформа(
ційних систем і ресурсів, що містять
відомості, що складають державні тає(
мниці. Контроль використання, захист
державних інформаційних систем і ре(
сурсів від несанкціонованих дій повинні
забезпечуватися на основі створення
комплексної системи моніторингу і об(
ліку операцій при роботі з державними
інформаційними системами і ресурсами.
Діяльність органів державної влади в
області забезпечення безпеки інфор(
мації, що належить обов'язковому захи(
сту, регулюється нормативними право(
вими актами України, що видаються в
установленому порядку [14].
ВИВОДИ
Політику державного управління
в області використання сучасних
інформаційних технологій в діяльності
органів державної влади необхідно
засновувати на наступних принципах:
підпорядкування процесів викорис(
тання інформаційних технологій ви(
рішенню пріоритетних завдань со(
ціально(економічного розвитку, мо(
дернізації системи державного управ(
ління, забезпечення обороноздатності
й національної безпеки країни; визна(
чення напрямів і обсягів бюджетних
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витрат в області використання інфор(
маційних технологій в державному уп(
равлінні на основі конкретних вимір(
них результатів і показників ефектив(
ності діяльності органів державної
влади; консолідація бюджетних кош(
тів на створенні державних інформа(
ційних систем, що мають важливе соц(
іально(економічне і політичне значен(
ня; централізоване створення загаль(
них для органів державної влади еле(
ментів інформаційно(технологічної
інфраструктури; забезпечення узгод(
женості й збалансованості впровад(
ження інформаційних технологій в
діяльність органів державної влади;
узгодженість нормативної правової і
методичної бази у сфері інформа(
ційних технологій на всіх рівнях;
відвертість і прозорість використання
інформаційних технологій в діяльності
органів державної влади; виключення
дублювання бюджетних витрат на
створення державних інформаційних
ресурсів і систем; уніфікація елементів
інформаційно(технологічної інфраст(
руктури, використання типових рі(
шень при створенні державних інфор(
маційних систем органів державної
влади.
Основними напрямами підвищен(
ня рівня захищеності об'єктів загаль(
ної інформаційно(технологічної
інфраструктури органів державної
влади на сучасному рівні повинно
бути: забезпечення комплексного
підходу до вирішення завдань інфор(
маційної безпеки з урахуванням необ(
хідності диференціювання її рівня в
різних органах державної влади; роз(
робка моделі, погроз інформаційної
безпеки; визначення технічних вимог
і критеріїв визначення критичних
об'єктів інформаційно(технологічної
інфраструктури, створення реєстру
критично важливих об'єктів, розроб(
ка заходів щодо їх захисту і засобів
нагляду за дотриманням відповідних
вимог; забезпечення ефективного мо(
ніторингу стану інформаційної безпе(
ки; вдосконалення нормативної пра(
вової і методичної бази в області за(
хисту державних інформаційних сис(
тем і ресурсів, формування єдиного
порядку узгодження технічних зав(
дань на забезпечення інформаційної
безпеки державних інформаційних си(
стем і ресурсів; проведення уповнова(
женими органами державної влади
атестації державних інформаційних
систем і ресурсів, використовуваних у
діяльності органів державної влади, і
контроль їх відповідності вимогам
інформаційної безпеки; створення
фізично відособленого телекомуніка(
ційного сегмента спеціального при(
значення, що забезпечує можливість
обміну в електронному вигляді інфор(
мацією, що містить державну таємни(
цю, обмеженого довкола органів дер(
жавної влади; розвиток засобів захи(
сту інформації, систем забезпечення
безпеки електронного документообі(
гу, системи контролю дій державних
службовців й роботі з інформацією,
розвиток і вдосконалення захищених
засобів обробки інформації загально(
го застосування, систем засвідчуючих
центрів у області електронного циф(
рового підпису, а також систем їх сер(
тифікації і аудиту.
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