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Шановні учасники конференції! 
 

Дозвольте виразити усім подяку за участь у даному заході, метою якого 
було обговорення наукових, практичних та методичних питань формування 
системи надання електронних послуг в контексті запровадження е-урядування, 
вирішення яких направлено на реалізацію програмних рішень у побудові 
інформаційного суспільства та формування системи електронного урядування в 
Україні. 

В документах Женевського 2003 року та Туніського 2005 року Всесвітніх 
самітів з розвитку інформаційного суспільства визначена координуюча роль 
держави в процесах формування інформаційного суспільства та підкреслена 
необхідність прийняття усіма державами – учасниками Всесвітнього саміту 
відповідних національних стратегій розвитку інформаційного суспільства і 
програм їх реалізації. 

В рамках Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» підтриманою 
Україною та ще 63 країнами світу урядом було визначено 30 завдань за 
напрямами:  

 залучення громадськості до формування та реалізації державної 
політики;  

 забезпечення доступу до публічної інформації;  
 запобігання і протидія корупції;  
 підвищення якості надання адміністративних послуг;  
 впровадження технологій електронного урядування та розвиток 

електронної демократії. 
В Україні у травні 2013 року Розпорядженням Кабінету Міністрів України 

№ 386-р було схвалено Стратегію розвитку інформаційного суспільства в 
Україні, в якій в розвиток Закону України «Про основні засади розвитку 
інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки» конкретизовано та 
деталізовано пріоритетні напрямки, завдання, стратегічні цілі, очікувані  
результати цього процесу. Серед них – об’єднання зусиль влади, бізнесу та 
громадянського суспільства, орієнтація діяльності влади на задоволення потреб 
громадян в послугах, на організацію ефективної системи з їх надання.  

На даному етапі соціально-політичного і економічного розвитку України 
впровадження електронного урядування є важливою умовою формування 
громадянського суспільства, становлення електронної демократії, де кожен 
громадянин має мати вільний доступ до інформації органів влади, користуватися 
і обмінюватися інформацією та знаннями, використовувати інформаційні 
технології для реалізації власного потенціалу, сприяти суспільному і 
особистісному розвиткові. 

За останні роки Державним агентством з питань науки, інновацій та 
інформатизації України  (Держінформнауки) була підготовлена законодавча база 
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та зроблені певні кроки для якісних змін у сфері: 
 забезпечення державних органів обчислювальною технікою і базовим 

програмним забезпеченням; 
 створення телекомунікаційної інфраструктури для забезпечення 

діяльності державних органів, зокрема для підключення до Інтернету 
центральних органів виконавчої влади та їх територіальних 
підрозділів; 

 впровадження систем відомчого електронного документообігу, 
автоматизації типової діяльності (кадровий та бухгалтерський облік, 
інші облікові функції) та систем підтримки прийняття управлінських 
рішень; 

 у переважної більшості населення сформовані базові навички 
використання інформаційних технологій; 

 розвитку Інтернет-технології, електронної комерції, мобільного 
зв'язку. 

Окрім цього, протягом 2012-2013 років була започаткована низка 
загальнодержавних проектів,  які направлені на налагодження електронної 
взаємодії держави, громадян та бізнесу, зокрема, це: 

 Єдиний портал адміністративних послуг; 
 Система електронної взаємодії органів виконавчої влади; 
 Інформаційна система електронної взаємодії державних електронних 

інформаційних ресурсів; 
 Автоматизована система «Єдине вікно подання електронної 

звітності»; 
 Державна система звернень громадян та ін. 
При цьому, із 7 завдань напряму «Впровадження технологій електронного 

урядування та розвиток електронної демократії» Ініціативи «Партнерство 
«Відкритий Уряд» у 2012-2013 роках виконано лише одне -. створення порталу 
управління знаннями «Ми розвиваємо електронне урядування». Портал створено 
Національним центром електронного урядування у співпраці із Державним 
агентством з питань науки, інновацій та інформатизації України, Національною 
академією державного управління при Президентові України та Асоціацією 
«Міста електронного врядування» за підтримки Програми Розвитку ООН в 
Україні. На сьогодні портал пропонує наступні сервіси: система групової 
роботи, експертний клуб, електронний кабінет міста, біржа проектів, оцінка 
електронної готовності України, національний конкурс кращих практик з 
впровадження електронного урядування, депозитарій кращих практик, 
електронна бібліотека, е-освіта, електронний журнал «Електронне урядування». 

За результатами міжнародного моніторингу Керівного комітету Ініціативи 
«Партнерство «Відкритий Уряд» решта ініціатив знаходяться у стадії реалізації. 

Тому цілком зрозумілим є 68 місце України, яке вона посіла серед 193 
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держав світу  згідно з Глобальним звітом ООН «Е-врядування для людей» у 2012 
році, а частка он-лайн послуг у нашій державі становила близько 37%. 

На регіональному і місцевому рівнях активізували свою діяльність 
громадські організації, окремі органи влади, успішно реалізована низка проектів.  
Недоліком цієї роботи, на нашу думку, є, по-перше, те, що регіональні і місцеві 
ініціативи не об’єднані загальнодержавною програмою розвитку е-урядування і 
національним організаційно-координаційним центром з представництвами у 
регіонах; по-друге, відсутність ініціативи ІТ-компаній та їх мотивації у питаннях 
інвестування у розвиток е-урядування; по-третє, недостатня участь колективів 
провідних вищих навчальних закладів в процесах формування і розвитку 
системи е-урядування, впровадження технологічних рішень. 

Виходячи з цього, важливим для наукового співтовариства, бізнесу, 
громадських організацій є сприяння органам влади у вирішені завдань, що 
пов’язані з виробленням наукових, методичних та організаційних засад надання 
електронних послуг в системі е-урядування на формування якої має бути 
націлена діяльність усіх гілок влади,  суспільства. 

У контексті зазначеного слушною є ініціатива Одеського національного 
політехнічного університету та його партнерів з університетів Німеччини і 
Польщі, до якої приєдналась низка громадських організацій України, серед яких 
Асоціація малих міст України, Асоціація органів місцевого самоврядування 
«Міста електронного врядування України», Одеське регіональне відділення  
Асоціації міст України щодо проведення даної конференції як майданчика для 
пошуку рішень та обміну досвідом за окресленими конференцією напрямами. 
Важливо, що дана ініціатива була підтримана Національним центром 
електронного урядування як провідної організації України у питаннях  сприяння 
і поширення досвіду з впровадження е-урядування. 

Прагнучи внести свій вклад у вирішення означених проблем, в Одеському 
національному політехнічному університеті створено Центр технологій 
електронного урядування, основна місія якого полягає в концентрації зусиль 
науковців, практиків, ІТ-компаній, органів влади на впровадженні технологій е-
урядування на регіональному рівні. 

Запрошуємо всіх зацікавлених до співпраці. 
 

Ректор ОНПУ,  
проф. Оборський Г.О. 
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Олеся Архипська, 
 

директор Національного центру електронного урядування 
 
 

«Розвиток електронного урядування – стратегічний пріоритет України, 
який зазначено у планах дій Програми Президента України «Заможне 
суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», ініціативі 
«Партнерство «Відкритий Уряд», Концепції розвитку електронного урядування, 
Стратегії розвитку інформаційного суспільства. З метою сприяння системним 
змінам, виробленню та впровадженню державної політики, запровадження 
нових механізмів та стандартів взаємодії уряду, громадянського суспільства та 
експертного середовища, становлення діалогу ми сьогодні презентуємо портал 
управління знаннями «Ми розвиваємо електронне урядування»¹. Наші спільні дії 
– це нові механізми та формати роботи, спрямовані на модернізацію країни». 
 
 
 

Валентина Дарнопих, 
 

виконавчий директор асоціації  
«Міста електронного врядування України» 

 
 

«Сьогодні ми  вже бачимо, що в українському суспільстві неможливо діяти 
або приймати важливі рішення без громадськості. Якщо це не робиться, то 
виникають конфлікти, нерозуміння, протидія. Портал управління знаннями «Ми 
розвиваємо електронне урядування» є майданчиком для спільного обговорення 
проблем та шляхів їх вирішення в сфері розвитку електронного управління. 
Модуль міжсекторальної та міжрегіональної спільної роботи  може допомогти в 
цьому. Експертний клуб – це майданчик обговорення та ініціювання важливих 
документів, стратегій із залученням експертної думки. Такі механізми можуть 
стати прототипами робочих ефективних стосунків між різними гілками влади, 
між владою та громадськістю, між державними органами влади та органами 
місцевого самоврядування». 
 
Джерело: http://nc.gov.ua/news/index.php?ID=902 
 
 
¹ Портал управління знаннями «Ми розвиваємо електронне урядування» http://egov.inf.ua/  
 



Міжнародна науково-практична інтернет конференція 
«Теоретичні та організаційно-методичні засади надання електронних послуг в системі е-урядування» 

Одеса, 25 квітня 2014 року 
 

7

Валентина Полтавець, 
 

виконавчий директор Асоціації малих міст 
 

«Стратегічними напрямами реалізації економічної та соціальної політики 
держави передбачено, що економічне зростання може стати результативним 
лише за умови істотного підвищення ефективності виконання органами 
місцевого самоврядування своїх функцій та повноважень, забезпечення 
територіальних громад якісними послугами. У державній стратегії регіонального 
розвитку головними завданнями визначено децентралізацію державної влади, 
деконцентрацію владних повноважень, розширення організаційної, правової та 
фінансово-економічної самостійності місцевого самоврядування, формування 
самодостатніх, дієздатних територіальних громад та системи управління, що 
відповідає потребам і запитам громадян, першочерговим завданням якої є 
служіння народові, національним інтересам». 

 
Джерело: Автореферат дисертаційного дослідження на тему 

«Діяльність органів місцевого самоврядування щодо забезпечення якості 
надання громадських послуг», 2008р. 
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ЗАСТОСУВАННЯ МОНІТОРИНГУ ЯК ІНСТРУМЕНТУ РОЗВИТКУ  
ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ 

 
О.І. Архипська 

Національний центр електронного урядування 
м. Київ, Україна 

 
Модернізація системи державного управління сучасної України багато в 

чому залежить від інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), 
запровадження яких стає одним із елементів електронного урядування, яке 
націлене на підвищення ефективності функціонування органів влади та їх 
взаємодію з суспільством, формування системи електронних послуг. Для 
вироблення державної політики у даній сфері важливим є щорічне проведення 
моніторингу стану розвитку електронного урядування як це здійснюється 
багатьма країнами на державному рівні та міжнародними організаціями на 
міждержавному рівні. 

Слід відзначити, що перша і єдина оцінка готовності України до 
електронного управління проводилася у 2002 році. Характерно, що у Звіті 
десятилітньої давнини електронні послуги майже не згадувалися, а основна увага 
приділялася інформаційній інфраструктурі та проблемам доступу до неї. 
Результати проведеної оцінки 2002 року мали стати основою інформаційно-
аналітичної складової Загальнодержавної програми «Електронна Україна», 
реалізація якої через низку об’єктивних та суб’єктивних причин не відбулася. За 
цей період суттєво змінилися інформаційні технології, спосіб їх використання та 
рівень інформаційної культури користувачів.  

З роками ситуація змінилась і аналіз розвитку електронного урядування (е-
урядування) в Україні став висвітлюватися у окремому підрозділі розділу 
«Державна політика та управління розвитком інформаційного суспільства та 
інформатизації» щорічних доповідей про стан розвитку інформаційного 
суспільства та інформатизації. На жаль, при здійснені даного аналізу 
використовувався обмежений статистичний матеріал. Як правило, не 
розглядалися питання електронної демократії, якості надання адміністративних 
послуг, готовності населення, бізнесу та державних органів до впровадження 
технологій е-урядування.  

На нашу думку, це пояснюється відсутністю або недосконалістю механізмів 
систем моніторингу та аналізу, у тому числі, методологічної та методичної бази, 
збору, обробки та зберігання інформації. Не змінили ситуації у даному напрямі 
зроблені останніми роками окремі кроки. Так, зокрема, було прийнято низку 
важливих системних документів, які регламентують процеси моніторингу та 
оцінювання розвитку інформаційного суспільства в Україні, насамперед, це: 
постанова Кабінету Міністрів України від 28.11.2012 №1134 «Про запровадження 
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Національної системи індикаторів розвитку інформаційного суспільства», наказ 
Міністерства освіти і науки України від 06.09.2013 № 1271 «Про затвердження 
методики формування індикаторів розвитку інформаційного суспільства». 

У світі існують різні підходи до оцінювання е-готовності від оцінки 
електронної готовності інформаційного суспільства в широкому розумінні до 
окремих аспектів е-готовності, таких як, цифрова економіка (е-економіка), 
електронні фінанси (е-фінанси), електронний уряд (е-уряд) тощо. До останньої 
категорії можна віднести, наприклад, методику infoDev [1]. У цілому електронна 
готовність є мірою готовності країни, нації чи економіки для отримання вигод від 
використання ІКТ [2], [3]. 

Слід зазначити, що електронну готовність розуміють як готовність до 
впровадження ІКТ центральними та регіональними органами державного 
управління; це багатовимірне соціальне явище, що складається з таких чотирьох 
основних сфер: (1) надійна та доступна інфраструктура; (2) ефективне управління; 
(3) демократичне управління та (4) корисні та якісні державні послуги [4]. 

Кожна сфера описується інтегральним індексом верхнього рівня, який 
складається із композитних індикаторів нижніх рівнів (субіндексів). Виділяють 
такі індекси готовності:  

 індекс надійної та доступної інфраструктури: готовність до розвитку 
інфраструктури інформаційного суспільства, включаючи 
інфраструктуру телекомунікацій;  

 індекс ефективного управління: готовність органів державної влади до 
побудови системи ефективної функціональної організації та бізнес-
процесів у бек-офісі на основі використання переваг ІКТ, включаючи 
розвиток G2G послуг;  

 індекс демократичного управління: готовність органів державної 
влади до побудови системи прозорого, відкритого та відповідального 
управління на основі використання переваг ІКТ, включаючи розвиток 
G2C послуг;  

 індекс корисних та якісних державних послуг: готовність органів 
державної влади до побудови системи базових електронних послуг (е-
послуг) на основі використання переваг ІКТ у фронт-офісі, 
орієнтованих на задоволення основних потреб населення та бізнесу, 
включаючи розвиток G2C та G2B послуг. 

Зокрема, сфера ефективності електронного управління включає 
організаційно-технічну базу, напрямки й фактори управління, а сфера послуг 
охоплює оцінку ступеню їх онлайнової зрілості та поділ за призначенням (для 
громадян і для бізнесу), як це здійснено в Європейському Союзі. 

Проведений у 2013 році моніторинг електронної готовності України 
здійснювався Національним центром електронного урядування ДП 
«Держінформресурс» на замовлення Державного агентства з питань науки, 
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інновацій та інформатизації України за розробленою на основі аналізу світового 
досвіду методикою оцінки готовності України до електронного урядування [4]. 
Методика побудована на основі розроблених анкет опитування.  

Дана методика враховує еволюцію терміну «електронна готовність» та 
спрямована не тільки на визначення вихідної бази, а й на виявлення пріоритетних 
сфер використання ІКТ в державному управлінні на національному та особливо на 
регіональному рівнях з точки зору застосування кращих міжнародних практик [4]. 
Зокрема, пропонується використовувати комбінацію тих методик електронної 
готовності, що вже не тільки добре відпрацьовані та широко визнані у світі та з 
використаннях яких проводяться міжнародні рейтингові співставлення. До таких 
методик відносяться підходи Департаменту ООН з соціальних та економічних 
питань в області складання індексу готовності до електронного уряду (UNDESA’s 
e-Government Survey) [5], Європейської комісії з моніторингу надання електронних 
послуг (e-government benchmarking) [6], університету м. Васеда, Японія (e-
government ranking) [7].  

Запропонована методика є комбінацією даних підходів, в основі якої лежить 
стан електронних послуг, ефективність електронного урядування, наявність 
відповідної інфраструктури ІКТ та розвиток ініціатив електронної демократії. 
Вважається доцільним  використання даної методики при підготовці щорічних 
звітів з питань розвитку інформаційного суспільства та інформатизації в Україні, 
формуванні урядових програмних документів з розвитку електронного 
урядування. 

При розробленні методики одним із завдань було прагнення досягнути 
співставлення отриманих за її допомогою результатів оцінок з авторитетними 
міжнародними дослідженнями, з одного боку, та закладання основи для 
подальшого регулярного моніторингу, який би був сумісний з підходами 
Європейського Союзу, з іншого. Такий підхід надає можливість більш об'єктивно 
виявити сильні та слабкі сторони України в розвитку електронного урядування, 
визначити і спрямувати заходи з покращення використання ІКТ в державному 
управлінні за конкретними напрямами. 

Проведений моніторинг оцінки готовності України до електронного 
урядування виявили ряд проблем:  

 відсутність єдиного підходу в рамках цілісної державної програми 
впровадження е-урядування; 

 низьку якість та недостатню кількість електронних послуг, що 
надаються громадянам і суб'єктам господарювання із застосуванням 
ІКТ;  

 необхідність формування, зберігання, захисті інформаційних ресурсів 
органів влади у електронному вигляді;  

 відсутність організації електронної взаємодії влади, громадян та 
бізнесу;  
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 недостатність науково-технічних та методичних розробок, необхідних 
для впровадження е-урядування; 

 відсутність стандартів і регламентів надання е-послуг, електронної 
взаємодії органів влади. 

За результатами моніторингу загальної е-готовності органів влади 
пропонується зробити наступні висновки:  

 розроблені методика і опитувальник є начальною основою для 
подальшого удосконалення системи моніторингу та аналізу даних е-
готовності;  

 використання анкет, створених на принципах бенчмаркінгу е-
урядування, що прийнятий в Європейському Союзі, дозволило вперше 
зібрати унікальний та інформативний матеріал і закласти основу 
системної інформаційно-аналітичної бази з практики впровадження е-
урядування в Україні;  

 в Україні існує значний незадіяний потенціал використання переваг 
ІКТ практично в усіх сферах державного управління, зокрема, при 
наданні е-послуг; 

 існує прогрес у створенні інформаційної інфраструктури та 
забезпечення доступу до неї;  

 рівень е-готовності ЦОВВ та ОДА, який варіюється в межах від 5 % до 
10 % є низьким;  

 за даними проведеного анкетування встановлено, що електронна 
демократія у цілому безпосередньо не залежить від електронного 
урядування;  

 незважаючи на наявність веб-сайтів органів державної влади 
принципи надання електронних послуг у форматі «Єдиного Вікна» 
фактично не реалізовані; 

 існує нагальна потреба в розробленні чітких принципів побудови 
єдиної архітектури взаємодії інформаційних систем органів державної 
влади, використання засобів електронної ідентифікації, поширення 
відкритих стандартів програмного забезпечення.  

Викладене дає підставу зробити загальний висновок стосовно необхідності 
розроблення цільової державної програми розвитку електронного урядування та 
національної методики оцінки е-готовності. 

 
Література 

1. E-Ready for What? E-Readiness in Developing Countries: Current Status and 
Prospects toward the Millennium Development Goals – Режим доступу: 
http://www.infodev.org/infodev-files/resource/InfodevDocuments_3.pdf 

2. International Awards & Rankings for Singapore e-Government – Режим 
доступу: http://www.egov.gov.sg/accolades-and-awards-international-awards 

3. Danish Dada E-Readiness for developing countries:  Moving the focus from the 



 

 
 

12

environment to  the users  / The Electronic Journal on Information Systems in 
Developing Countries  – Режим доступу: https://www.ejisdc.org/ 
Ojs2/index.php/ejisdc/article/viewFile/219/184 . 

4. Оцінка електронної готовності України: за станом на 1 жовт.2013р. / 
Держінформнауки України, Нац. центр електронного урядування, ДП 
«Держінформресурс». – К., 2013. – 37с. 

5. E-Government Survey 2012. E-Government for the People / Department of 
Economic and Social Aff ,United Nations New York, 2012 – Режим доступу: 
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan048065.pdf 

6. Public Services Online ‘Digital by Default or by Detour?’ Assessing User Centric 
eGovernment performance in Europe – eGovernment Benchmark 2012 FINAL 
BACKGROUND REPORT / A study prepared for the European Commission DG 
Communications Networks, Content &Technology – Режим доступу: 
http://www.epractice.eu/files/eGovernment%20Benchmark% 202012%20-
%20Final % 20Background%20Report.pdf 

7. Waseda University International e-Government Ranking 2013 – Режим доступу: 
http://www.e-gov.waseda.ac.jp/pdf/Press_Released_on_e-Gov_ranking_2013.pdf 



Міжнародна науково-практична інтернет конференція 
«Теоретичні та організаційно-методичні засади надання електронних послуг в системі е-урядування» 

Одеса, 25 квітня 2014 року 
 

13

ПІДХОДИ І ПРОБЛЕМИ ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ОБЛІКОВОЇ  
ДІЯЛЬНОСТІ В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ 

 
С.В. Філиппова, д.е.н., професор 

Одеський національний політехнічний університет 
м. Одеса, Україна 

 
Облікова діяльність органів влади є визначальною для переведення 

процесів надання державних послуг в електронну форму. Реалізація органами 
влади дозвільних і контрольно-наглядових повноважень спричиняє зміну прав 
або зобов'язань громадянина (організації). Відомості про зміну прав або 
зобов'язань реєструються в державних облікових системах: реєстрах, кадастрах, 
регістрах, банках даних і т. ін. 

Для отримання результатів більшості виконуваних державних функцій 
громадяни (організації) зобов'язані надавати документи, що є виписками 
(копіями) з державних облікових систем. В окремих випадках орган, який надає 
державну послугу і виконує державну функцію, може запросити відповідні 
довідки в інших органах влади без участі громадянина або організації. 

Таким чином, будь-яку процедуру реалізації дозвільного або контрольно-
наглядового повноваження можна розглядати як послідовність звернень до ряду 
державних облікових систем з метою отримання відомостей про права і 
зобов'язання громадянина (організації) або інших відомостей щодо них. Ця 
послідовність завершується ухваленням рішення про можливість або 
неможливість зміни прав або зобов'язань громадянина (організації) з внесенням 
відповідного запису у відповідну облікову систему. 

Надання державної послуги і виконання державної функції в електронній 
формі і, таким чином, відмова від практики збору і представлення виписок 
заявниками, припускає автоматизовану взаємодію між інформаційними 
системами, що забезпечують ведення облікової діяльності. Але це неможливо за 
умов, коли ведення облікової діяльності і взаємодія між інформаційними 
системами не врегульоване на законодавчому рівні. 

На даний момент державна облікова діяльність не розглядається як 
специфічний об'єкт регулювання, до якого можуть бути висунені єдині вимоги. 
Так, відсутній уніфікований і нормативно закріплений перелік вимог до 
процедур формування, ведення, обробки і зберігання юридично значимих подій і 
дій в ході здійснення дозвільних і контрольно-наглядових повноважень. Не 
встановлені також єдині принципи і не сформований єдиний підхід до 
регулювання здійснення державними органами виконавчої влади облікової 
діяльності, не зважаючи навіть на те, що це значно полегшило б переведення 
вказаного виду діяльності в електронний вигляд [ 1]. Тому першочерговим 
завданням є розробка принципів і законодавче закріплення відповідних вимог 
щодо державної облікової діяльності. 
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Нижче розглянемо можливі заходи, що можуть бути спрямовані на 
вдосконалення нормативного і методичного забезпечення державної облікової 
діяльності в контексті підготовки до переходу до надання послуг в електронній 
формі. 

Надалі будемо виходити з того, що облікова діяльність (державний облік)  
органів виконавчої влади (ОВВ) і місцевого самоврядування (ОМС) – це 
діяльність органу державної влади і місцевого самоврядування у рамках 
законодавчо встановлених повноважень зі збору, зберігання, обробки і надання 
громадянам, організаціям, органам державної влади і місцевого самоврядування 
відомостей про об'єкти, суб'єкти, юридично значимі події і дії.  

Облікова діяльність ОВВ і ОМС здійснюється у рамках електронної 
облікової системи (ЕОС) під якою розумітимемо систему, яка забезпечує 
ведення облікової діяльності в електронному вигляді  і складається із: а) 
облікових даних; б) нормативних правових документів, що визначають цілі і 
порядок здійснення облікової діяльності; в) організаційних структур і персоналу, 
а також засобів, що забезпечують ведення облікової діяльності, включаючи 
засоби діловодства, інженерно-технічне устаткування і програмне забезпечення. 

Отже, виконуючи основну діяльність, органи влади здійснюють державний 
облік об'єктів, суб'єктів, юридично значимих подій і дій, що забезпечують 
виконання: 

 дозвільних і контрольно-наглядових повноважень – облікові 
повноваження реєстрації, що здійснюються у рамках ліцензування, 
акредитації, атестації і т. п. (наприклад, ведення реєстру ліцензій на 
виробництво лікарських засобів, ведення реєстру власників 
транспортних засобів); 

 інших державних повноважень – облікові повноваження, що 
включають облік об'єктів, а також юридично значимих подій, не 
пов'язаних з отриманням статусу фізичної і юридичної особи (ведення 
державного регістру фільмів, ведення каталогу продукції місцевого 
виробництва тощо) [2]. 

Вказані облікові повноваження органів влади, мають бути встановлені в 
Положеннях про відомства та безпосередньо або опосередковано пов'язані з 
веденням державних інформаційних ресурсів, включаючи державні бази даних, 
реєстри, регістри, кадастри, переліки тощо. 

Розглянемо три можливі підходи до систематизації облікової діяльності і 
подальшої її здійснення в електронній формі. Кожен з цих підходів є 
інструментальним і дозволяє виявити потенційну необхідність формування 
диференційованих вимог до порядку ведення різних видів облікової діяльності. 

Перший підхід забезпечує юридичну сутність ведення облікової діяльності. 
Як зазначалось вище, у рамках здійснення державної облікової діяльності 

відомства можуть вести реєстри, кадастри, регістри, а також переліки [3]. 
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Так, зокрема, у переліках перераховуються відомості про об'єкти обліку без 
відображення динаміки їх розвитку(наприклад, перелік адміністративних 
регламентів, що підлягають розробці). 

У кадастрах відображається інформація, яка характеризує об'єкти обліку і 
їх різні якісні і кількісні показники, фіксуються відомості щодо зміни цих 
показників. 

Регістр містить переважно просте перерахування певних фактів по кожному 
обліковому об'єкту, може відображати динаміку змін даного об'єкту обліку. 
Включення відомостей до регістру, як правило, не має правових наслідків. 
Наприклад, регістр нормативних правових актів є базою цих нормативних 
правових актів, яку формує і веде Міністерство юстиції України і його 
територіальні підрозділи.  

На відміну від регістру факт внесення відомостей в реєстр є подією, що 
встановлює право, і/або є юридично значимою дією, яка змінює статус об'єкту 
обліку і призводить до виникнення, зміни або припинення певних прав і 
зобов'язань. 

Виділені види облікової діяльності здійснені залежно від юридичної 
доцільності її ведення і, як бачимо, кожен з них має свою назву. У рамках 
здійснення (в результаті) облікової діяльності можуть: 

 змінюватися права і зобов'язання громадян і організацій (як правило, у 
рамках ведення реєстрів); 

 враховуватися відомості про права і зобов'язання громадян і 
організацій (як правило, у рамках ведення регістрів і кадастрів); 

 враховуватися інші відомості, які стосуються громадян і організації 
(як правило, у рамках ведення регістрів і кадастрів); 

 враховуватися інші відомості щодо об'єктів обліку, які відмінні від 
громадян і організацій (як правило, у рамках ведення регістрів і 
кадастрів). 

Другий підхід до виділення видів обліковій діяльності припускає аналіз 
об'єктів облікової діяльності. В першу чергу виділяються наступні види 
облікової діяльності, які безпосередньо пов'язані з найбільш суттєвими правами і 
зобов'язаннями громадян і організацій: 

 Облік і реєстрація нерухомого майна (прав власності на нерухоме 
майно). 

 Облік і реєстрація рухомого майна, наприклад, реєстрація права 
власності на автомобільний транспорт або реєстрація права на носіння 
зброї. 

 Облік і реєстрація в області здійснення господарської діяльності, в 
першу чергу реєстрація юридичних осіб і індивідуальних підприємців, 
звітність юридичних осіб (податкова, бухгалтерська, статистична та 
ін.). 
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 Облік і реєстрація фізичних осіб і їх персональних даних, в першу черг 
це стосується реєстрації за місцем проживання, в податкових органах, 
в системі пенсійних фондів, реєстрації актів цивільного стану, 
реєстрації в системі охорони здоров'я, у військкоматах, в органах 
соціального забезпечення, реєстрації виборців; оперативно-довідкові, 
розшукові і криміналістичні облікові дані МВС. 

Третій підхід забезпечує порядок доступу до облікових даних. 
Так, у рамках облікової діяльності можуть збиратися, зберігатися, 

оброблятися і надаватися: загальнодоступна інформація, конфіденційна 
інформація та інформація, яка захищена грифом секретності, персональні дані. 
Вимоги до порядку здійснення дій з інформацією, обумовлені її 
загальнодоступністю або, навпаки, конфіденційністю, значною мірою 
визначають вимоги до порядку здійснення облікової діяльності, пов'язаною із 
правилами зверненням цієї інформації [4]. 

У багатьох випадках у рамках одного облікового повноваження може 
оброблятися інформація, яка має різні статуси. Наприклад, відомості і 
документи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб і  
Єдиному державному реєстрі індивідуальних підприємців є відкритими і 
загальнодоступними, за винятком відомостей щодо номеру, дати видачі і органу, 
який видав документ, відомостей стосовно особи яка засвідчує фізичну особу; 
відомостей про банківські рахунки юридичних осіб і індивідуальних 
підприємців [5].  

Як свідчить досвід, в процесі здійснення державної облікової діяльності в 
електронній формі виникають наступні проблеми, які пов'язані з: 

Веденням облікової діяльності у відсутності необхідного нормативно-
правового забезпечення як у паперовій, так і у електронній формах. 

Так, наприклад, при здійсненні облікової діяльності в звичайній (паперовій) 
формі можна виявити факти здійснення облікової діяльності органами державної 
влади за відсутності відповідних законодавчо встановлених повноважень як на 
центральному, так і на регіональному рівнях. У подібних випадках при 
здійснення облікової діяльності державні службовці посилаються на існуючу 
практику, або ж обґрунтовують це потребою в інформації, яка необхідна для 
поточної діяльності.  

Для здійснення державної облікової діяльності в електронній формі нині 
відсутній уніфікований і нормативно закріплений склад вимог до її організації. 
Підсумковим результатом дозвільних державних послуг, які ініціюються за 
зверненням заявника (фізичної чи юридичної особи) в органи державної влади, є 
здійснення уповноваженим органом виконавчої влади сукупності юридично 
значимих дій, таких як: 

 ухвалення рішення про реєстрацію правовстановлюючого документу 
(отримуваного /підтверджуваного права або статусу); 
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 ухвалення рішення про реєстрацію отримуваного/підтверджуваного 
права або статусу шляхом внесення відомостей в державні 
інформаційні ресурси (реєстри, регістри, кадастри і т. п.) на 
паперовому і також на електронному носії; 

 видачу на паперовому носії у формі документу офіційного свідоцтва 
про реєстрацію, яке підтверджує право або отриманий статус; 

 підтвердження (завірення) факту реєстрації 
отриманого/підтвердженого права або статусу на документі, який 
належить заявникові. 

Очевидним є те, що через відсутність інфраструктури обліку даних в 
електронній формі, забезпечення їх юридичної значущості на паперових носіях 
цілком виправдане. З іншого боку, цей стан речей визначає той факт, що 
електронні облікові системи проектуються і створюються таким чином, що 
навіть в перспективі вони не зможуть забезпечити ведення державної облікової 
діяльності в електронному вигляді. Так, у багатьох випадках не передбачаються: 
протоколювання звернень до облікових даних, механізми унеможливлення зміни 
облікових даних «заднім числом». 

Проте найбільш суттєвою проблемою електронних облікових систем є 
відсутність належного нормативного правового забезпечення, так як відповідні 
інформаційні системи існують поза нормативним простором, статус даних в них 
є невизначеним, а порядок ведення облікової діяльності на їх базі виявляється 
довільним [6,7]. 

Наступною, не менш вагомою, є проблема незаконного обміну даними  в 
облікових системах. Основною причиною цієї проблеми, як зазначалось раніше, 
є відсутність відповідного нормативно-правового забезпечення ведення 
облікової діяльності в електронному вигляді. Існування електронних облікових 
систем, що не мають під собою належної нормативної правової бази, а відомості 
в яких носять виключно довідковий характер і не захищені належним чином 
приводить, наприклад, до витоків даних за межі органу влади. При цьому 
відсутня можливість однозначного встановлення посадових осіб, відповідальних 
за такі факти. 

За відсутності достатніх (законних) правових підстав для стягування плати 
за відомості, що надаються з державних облікових систем, виникла і проблема 
щодо стягування плати за отримання таких відомостей. 

Але, на наш погляд, найбільш вагомою для здійснення державної облікової 
діяльності в електронній формі є проблема, яка пов’язана зі складністю, навіть і 
неможливістю, інформаційного обміну між державними електронними 
обліковими системами. 

Першою і, на нашу думку, основною причиною, яка визначає неможливість 
інформаційного обміну між державними електронними обліковими системами, 
як правило, являється вказана вище невизначеність правового статусу даних в 
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цих системах: юридичну значущість мають лише ті дані, які представлені на 
паперових носіях, тому обмін даними, представленими в електронному вигляді, 
може здійснюватися тільки в довідкових цілях. 

Другим невирішеним завданням є відсутність практично в усіх електронних 
облікових системах можливості фіксації факту надання тих або інших 
відомостей згідно з запитами, що поступають з інших інформаційних систем 
(інформаційною взаємодією), а також можливості виключення певних 
відомостей після досягнення цілей обліку (наприклад, за підсумками надання 
державної послуги персональні дані, які були отримані від громадянина і 
тимчасово зберігалися в органі влади у складі якої-небудь облікової системи, 
підлягають знищенню). 

Третьою проблемою слід вважати відсутність інфраструктури, що 
забезпечує взаємодію між державними інформаційними системами. Також 
можна виділити ряд інших але другорядних проблем, які, проте, блокують 
електронну інформаційну взаємодію. Наприклад, використання закритих 
форматів даних, використання різних принципів організації полів баз даних, що 
містять однотипні дані і інші організаційно-технічні проблеми, вирішення яких 
підлягає врегулюванню у рамках створення електронного уряду.  
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ІНВЕСТИЦІЇ В ЕЛЕКТРОННЕ УРЯДУВАННЯ: ОЧІКУВАННЯ І РЕАЛІЇ  
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Концептуальні положення електронного урядування, електронного уряду 
(e-Government) змушують органи державного управління переосмислити підхід 
до обслуговування населення і спілкування з громадянами і підприємствами. 
При цьому держава виступає у ролі корпоративної системи, яка повинна робити 
більше і з меншими витратами, демонструючи при цьому «прибуток від 
інвестицій». Створення інфраструктури e-Government вимагає значних 
фінансових вкладень навіть в тих випадках коли бюджети не ростуть а, більш 
того, скорочуються. Тому постає питання доцільності інвестування в такого роду 
програми та їх вигідності. 

Останніми роками чітко стало зрозумілим те, що від органів державної 
влади все частіше чекають того ж рівня ефективності, зручності і зменшення 
витрат, як і від систем електронного бізнесу. Від них вимагається цілодобового 
доступу до громадських архівів, даних, форм і заявок, а також до податкової 
інформації. Державні органи цілком можуть робити подібні послуги за 
допомогою Інтернет-технологій в процесі формування і розвитку 
інформаційного суспільства [1]. 

Відповідно до  ініціативи Європейської комісії «i 2010. Європейське 
інформаційне суспільство 2010», розрахованої на п'ять років інтенсивної роботи 
по модернізації і використанню усіх засобів європейської політики для розвитку 
цифрової економіки і суспільства знання передбачалося [2]:  

1) створити відкритий і конкурентний єдиний ринок для інформаційного 
суспільства і медіапослуг в Європейській Спільноті. З цією метою планувалося 
поєднати технологічну конвергенцію з реалізацією відповідної їй конвергентній 
політичній стратегії: сформувати ефективний спектр менеджеріальної політики в 
Європі на принципах нового публічного менеджменту (New Public Management – 
NPM) і загального управління якістю (Total Quality Management – TQM); 
провести модернізацію правил стосовно аудіовізуальних медіа послуг; 
запровадити стратегію безпеки в інформаційному суспільстві; забезпечити 
ефективний менеджмент в області реалізації прав на використання сучасних 
інформаційно-комунікативних засобів;  

2) підвищити європейські інвестиції в дослідження в області інформації і 
комунікаційних технологій на 80% (в Європі інвестиції складають тільки 80 євро 
на людину в порівнянні з Японією і США, де інвестується в цю сферу, 
відповідно, 350 і 400 євро. 

Нижче приводяться дані про вкладення в створення електронного уряду у 
ряді провідних країн світу в області е-Government у 2011 році.* 
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ВСЬОГО МЛРД $ $ НА 1 ЛЮДИНУ 
ЕСТОНІЯ, 1,3 МЛН ЧОЛ. 

1,5 1153,8 
ПІВДЕННА КОРЕЯ, 45 МЛН ЧОЛ. 

1,6 36,65 
СІНГАПУР, 4,8 МЛН ЧОЛ. 

15 3125 
США, 309 МЛН ЧОЛ. 

35,6 118,6 
Україна (дані відсутні) 

 
* джерело: http://blogsochi.ru/content/rostelekom-vzglyad-v-elektronnoe-

budushchee  
 
В Україні на даний момент немає цільової програми по створенню 

електронного уряду, електронного урядування, а значить і необхідного для її 
реалізації фінансування. Тільки у 2010 році була затверджена Концепція 
розвитку електронного урядування [3]. В проекті презентованої у 2003 році 
Програми «Електронна Україна», яка була розрахована до 2010г., передбачалось 
фінансування у розмірі 11 млрд. грн.. 10-12 млрд. грн. [4]. (Прим. Авт.: по курсу 
на той період це близько 2.5 млрд. долл. і з річним фінансуванням 0,36 млрд. 
долл) А анонсованого у 2010 році завершення створення державного порталу 
«Електронна Україна» (http://focus.ua/society/134029/) так і не сталося. 

Схваленою у липні 2013 року «Концепції Державної цільової програми 
створення та функціонування інформаційної системи надання адміністративних 
послуг на період до 2017 року» передбачається, що орієнтовний обсяг 
державного фінансування, необхідний для її виконання, становить близько 445,2 
млн. гривень (з них 150 млн. гривень – для створення та впровадження 
інформаційної системи електронної міжвідомчої взаємодії державних органів; 
198 млн. гривень – для модернізації та забезпечення функціонування Єдиного 
державного порталу адміністративних послуг; 97,2 млн. гривень – для створення 
та забезпечення функціонування цілодобової Урядової телефонної довідки про 
адміністративні послуги) [5]  . 

Досвід багатьох країн, які впроваджують технології електронного 
управління, показує, що в цих країнах покращується взаємодія державних 
структур, зменшується непродуктивність роботи, підвищується ефективність 
діяльності держави. Крім цього, рух до електронного уряду допомагає скоротити 
бюджетні витрати, забезпечує більш високий рівень послуг для населення, 
створює нові можливості для діалогу державних замовників з постачальниками, 
вносить прозорість в роботу урядових установ, що у свою чергу є серйозним 
чинником зниження корупції.  



Міжнародна науково-практична інтернет конференція 
«Теоретичні та організаційно-методичні засади надання електронних послуг в системі е-урядування» 

Одеса, 25 квітня 2014 року 
 

21

Слід відзначити, що у широкому сенсі електронний уряд розуміється як 
надання публічних послуг за допомогою цифрових технологій. Можна також 
трактувати це поняття як можливість сприяння розвитку демократії і рівності в 
суспільстві за допомогою впровадження інформаційно-комунікаційних 
технологій [6,7]. Процес створення електронного уряду спрямований на 
формування державної інформаційно-комунікаційної системи, що забезпечує 
оптимальне з точки зору суспільства функціонування усіх гілок і рівнів 
державної влади і управління.  

Така електронна інформаційна система органів виконавчої влади вже діє у 
багатьох розвинених державах і доступна для усіх. Однією з перших країн, в 
яких з'явився електронний уряд, стала Канада, другою – Сінгапур, а за ними 
відразу ж США і Австралія. Середній рівень використання електронного уряду 
громадянами розвинених країн сьогодні вже перевищує 26 %. Найбільший 
інтерес для населення представляють електронні сторінки місцевих органів 
влади: так для 55 % громадян потрібна інформація місцевого рівня, 20 % – на 
рівні району і області, 25 % – рівня міністерств і відомств [8]. 

Аналіз реалізованих раніше рішень у сфері процесу інформатизації, який 
був зроблений в 2007 році кандидатом в президенти США Бараком Обамою 
показав, що ефективність близько половини федеральних проектів дорівнює 
нулю. У Великобританії були створені системи електронної взаємодії у сфері 
охорони здоров'я, на які було витрачено багато грошей, але безрезультатно [9].  

Напрошується висновок стосовно того, що перш ніж приступити до 
створення електронного уряду та запровадження електронних послуг слід 
подумати про те, який очікується від цього ефект. Електронна послуга у 
результаті може стати дешевшою і більш простою, але не так швидко як того б 
хотілося інвесторові, оскільки перші етапи формування електронного уряду 
потребують значних інвестицій. Якщо врахувати необхідні великі суми, які 
повинні виділятися з бюджету країни для створення електронного уряду, 
виникає питання: в чому ж перевага електронного уряду, чи потрібна така 
система в Україні? 

Стосовно очікуваних результатів, то, в першу чергу, це час вирішення 
різних життєвих ситуацій: реєстрація бізнесу, відкриття підприємства, швидке 
отримання паспорту тощо.  

Додатковий елемент – прозорість. У тих країнах, де відзначається прогрес в 
області електронного уряду, принцип прозорості приносить свої плоди – 
підвищується рівень відповідальності чиновника при розгляді звернень 
громадян, коли громадянин може відстежувати, який шлях проходить його 
електронний папір або документ. Це додає прозорості і усім іншим процесам, 
наприклад, розподілу земельних ділянок. 

Завдяки підвищенню доступності державних послуг, прозорості процедур 
їх надання, а також створенню зрозумілих і простих алгоритмів їх отримання, 
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громадяни і бізнес економлять час, що витрачається на отримання державних 
послуг, а також фінансові ресурси. 

Узагальнюючи можна сказати, що електронний уряд – це не лише 
переведення послуг, що надаються органами державної влади і місцевого 
самоврядування в мережі Інтернет, а нова система спілкування з населенням, 
коли держава і її органи знаходитяся в повному контакті зі своїми громадянами, 
а ті – з державою. 

Запровадження електронного уряду передбачає два аспекти. Один, 
найголовніший, базується на позиціях користувача (громадянина або 
організації), з точки зору якого уряд є «чорним ящиком», який надає 
індивідуальні «персонофіковані» послуги або продукти. Споживачі послуг 
звертаються за ними в ситуаціях, коли виникає потреба в участі державних 
органів в їх житті (наприклад, під час одруження, будівництва нового будинку, 
отримання соціальних виплат тощо). Такий підхід називають 
«клієнтоорієнтованим».  

Другий аспект пов'язаний з підвищенням ефективності «внутрішніх» 
адміністративних процедур. При цьому, в основному, звертається увага на те, як 
автоматизувати адміністративні процедури, регламентувати електронний 
документообіг. Проте проблема в тому, що електронний уряд не є лише 
автоматизацією існуючих процедур. Його запровадження радикально міняє 
стосунки між урядом ( як і саму його суть) і громадянами, які розглядаються як 
клієнти. Це також перехід від моделі розрізнених міністерств до повністю 
інтегрованого уряду.  

При цьому частина процедур автоматизуються, проте не завжди саме ті, які 
потрібні для якісного обслуговування громадян. Крім того, існує юридична 
проблема: в законодавстві немає визначення, що таке електронна державна, 
адміністративна послуга. Адже адміністративна процедура і електронна 
державна послуга – це різні речі. Адміністративна процедура відноситься до 
сфери внутрішньої адміністративної взаємодії. Електронна послуга – результат 
роботи адміністративних органів для людей.  
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КУЛЬТУРА ПЛАНУВАННЯ ДІЛОВОГО РОЗВИТКУ ФІРМИ 
 

В.Л. Бальтюкевич 
Одеський національний політехнічний університет 

м. Одеса, Україна 
 

Розгляд основних рис планування ділового розвитку фірми дозволяє 
характеризувати його як, перед усім, процес творчий. Це означає для нього 
неможливо створити відповідні інструкції на зразок службових та зобов’язати 
персонал приймати участь у підвищенні якості бізнесу. 

Ніякий творчий процес, будь то конструювання, живопис, наукові 
дослідження, не може регулюватися інструкціями чи вказівками. Нічого окрім 
шкоди це не приносить. Єдиний тлях для створення активізації творчих процесів 
– це формування відповідного середовища та відносин у колективі, де 
конкуренція ідей, вільне їх висловлювання та спільне обговорення, сприйняття 
ділового планування, як необхідного інструменту підвищення ефективності 
бізнесу, – є внутрішньою потребою управлінського персоналу незалежно від 
виконання конкретних функцій. 

Іншими словами необхідне формування високого рівня планової культури 
під якою розуміється досягнутий рівень сприймання бізнесу як творчого процесу 
пошуку, обґрунтування та впровадження нових ідей, у якому планування 
ділового розвитку дозволяє забезпечити його найкращі результати. 

Планування є необхідним елементом здійснення підприємницької 
діяльності незалежно від рівня планової культури фірми. Вимоги щодо 
формування планів висуваються самими різними контрагентами фірми: банками, 
власниками, інвесторами тощо. Тобто важко знайти фірму, яка б не займалася 
плануванням. Проте в залежності від рівня планової культури відношення до 
потреб у плануванні має великі відмінності. 

У фірм із невисокою плановою культурою продуктом планування є план, 
який треба складати на вимогу. В фірмах із високою плановою культурою сам 
процес планування є вимогою їхньої повсякденної діяльності. Саме процес є 
планування для них більш важливий ніж сам формальне складений план, а 
результатом планування є підвищення якості бізнесу. Для них планування 
ділового розвитку необхідно з огляду на наступні чинники: 

 у ході здійснення процесу планування враховується все різноманіття і 
різновекторність дій чинників, які здійснюють вплив на бізнес, що 
дозволяє вести діло більш раціонально; 

 моделювання в ході планування різноманітних ринкових ситуацій 
заощаджує час на ухвалення рішення при їхньому виникненні; 
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 участь у процесі планування персоналу фірми робить для нього цілі і 
задачі діяльності більш ясними, що сприяє підвищенню ефективності 
управління; 

 процес планування є потужним засобом навчання бізнесу, у ході 
котрого краще пізнається сама природа, можливості і сховані 
проблеми обраного діла; 

 план є кращим засобом переконання кредиторів і інвесторів, які, 
намагаючись зменшити свої ризики, здійснюють вкладення коштів 
тільки в пророблені проекти. 

З усіх перерахованих причин особливу увагу варто звернути на те, що план 
може грати саму значну роль у кращому розумінні підприємцями свого бізнесу. 
Мова йде про навчальну функцію планування. Виявляючись постійним 
процесом, що має циклічний характер, планування спонукає необхідність 
аналізувати прийняті рішення і їхні наслідки в справі забезпечення 
конкурентоздатності фірми. Волею неволею підприємець при цьому краще 
пізнає ринок і процеси , що відбуваються на ньому. При цьому самий процес 
планування стає схожим на ділову гру. 

Можна сміло ставити знак рівності між планом і моделлю розвитку бізнесу. 
При цьому головним питанням, на яке необхідно дати відповідь повинно 
формулюватися не «які показники необхідно досягти в течії планового 
періоду?», а «як необхідно вести бізнес, щоб досягти намічених показників?». 

Планування розвитку бізнесу, яке проводжується заради формального 
створення плану (під кредит, під інвестиції і т.п.) є марною витратою часу і 
коштів. Воно повинне ґрунтуватися на цікавості, на розумінні того, що будь-
який бізнес приховує множину прихованих можливостей і перспектив. Тільки 
такий підхід дозволяє перетворити планування не тільки в ефективний метод 
управління, але і зробити його процес захоплюючим і пізнавальним. 

Підвищення ефективності управлінської діяльності за допомогою 
планування ділового розвитку є внутрішньою потребою фірми. Але, при 
безперечної її важливості, не треба забувати про зовнішню потребу у 
формуванні бізнес-планів. Без укладання грамотно розроблених планів розвитку 
діла неможливо, сподіватися на отримання необхідних інвестицій, пошук 
найбільш надійних партнерів, притягнення до бізнесу нових співвласників. 

Висока планова культура нерозривно пов’язана із безперервним характером 
ділового, планування. Воно означає, що продуктом планування є управлінське 
рішення. Тобто кожне рішення повинне бути обмірковане. Причому це не 
означає обов’язкового виконання усіх процедур планування. Являючись 
процесом роботи мозку, планування активізує його діяльність, в результаті чого 
ефективні рішення з’являються на рівні підсвідомості. 

Таким чином, ефективне управлінське рішення може бути як прямим, гак і 
побічним продуктом безупинного процесу планування. У його ході 
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народжуються нові ідеї, що проходять необхідні стадії обґрунтування і по який 
приймаються конкретні управлінські рішення.  

Дана схема відрізняється від відомих послідовних схем прийняття 
управлінських рішень типу «проблема – процес прийняття рішень – управлінські 
рішення» чи «ціль – планування – план – управлінські рішення» більшою 
гнучкістю й обґрунтованістю. Насправді послідовний порядок прийняття 
ефективних рішень непрактичний, а в теоретичному плані марний, тому що 
підмінює творчий процес функціональною схемою. 

Якщо проводити аналогії з іншими творчими видами діяльності, наприклад, 
з конструюванням, то і тут ми знаходимо підтвердження нашої схеми прийняття 
рішень. Конструктор, створюючи новий механізм, ніколи не починає з креслень 
(за аналогією з бізнесом – плану). Образ нововведення, насамперед, 
народжується в його голові, а креслення потрібні, насамперед, для того, щоб 
пояснити іншим свою ідею і дати іншим указівки по створенню нововведення. 

Таким чином, створення високої культури планування – задача не з легких. 
Вона потребує наполегливості і рішучості. Не кожний фахівець здатен 
сприйняти вимоги щодо оцінки його праці у неформальному вигляді. Внутрішня 
потреба у діловому плануванні з’являється з роками. А треба стимулювати, 
підтримувати та ні в якому разі не карати за невдачі. Догани заслуговує лише 
пасивність у висловлюванні ідей та прорахунків можливості їх втілення у життя. 

Дослідженнями відомих фахівців й практиків підтверджується існування 
тісної залежності між рівнем планової культури та досягненнями у бізнесі. 
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ 
РЕГУЛЯТОРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ: МЕХАНІЗМИ 

ФОРМУВАННЯ  
 

Л.Ю. Вдовиченко 
Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова 

м. Миколаїв, Україна  
 
У світовій практиці досліджень з державного управління традиційним є 

твердження про існування трьох секторів, що формують сучасне суспільство [1]: 
 держава, що включає органи державного управління, в т. ч. органи 

місцевого самоврядування, бюджетні установи та організації, 
засновані на законі чи в межах повноважень органів державного 
управління; 

 бізнес, до якого належить система юридичних осіб та фізичних осіб-
підприємців, які займаються діяльністю, пов’язаною з отриманням 
прибутку; 

 громадянське суспільство, що включає такі інститути, як громадяни 
(фізичні особи), громадські організації та рухи (юридичні особи), 
створені за власною ініціативою засновників незалежно від волі 
органів державного управління без мети одержання прибутку. 

У процесі здійснення регуляторної діяльності, спрямованої на підготовку, 
прийняття, відстеження результативності та перегляд регуляторних актів 
(нормативно-правових актів та інших офіційних письмових документів, які 
встановлюють, змінюють чи скасовують норми права, застосовується 
неодноразово та щодо невизначеного кола осіб у сфері підприємництва) 
відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної 
політики у сфері господарської діяльності» [2] задіяними є всі зазначені вище 
суб’єкти. Але на практиці у процесі введення нових регулювань у сфері 
господарювання, внесення змін чи скасувань певних регуляторних актів у 
трикутнику інтересів держави, бізнесу та громадянського суспільства виникають 
проблемні питання їх взаємодії. У зв’язку з цим актуалізується проблема 
проведення наукових досліджень у напрямі наявних у сфері регуляторної 
діяльності взаємодій між суб’єктами цього процесу та побудови механізмів 
державного регулювання інформаційних відносин учасників сфери регуляторної 
діяльності. 

З розвитком інформаційного суспільства виникає нова форма взаємодії – 
інформаційна (електронна). У зв’язку з цим виникає і нове поняття «електронне 
урядування», в рамках якого виділяють три основні види інформаційних 
взаємодій: G2C (уряд – громадяни), G2G (уряд – уряд), G2B (уряд – бізнес) [3]. 



 

 
 

28

Підсумовуючи викладене, сформулюємо з метою подальшого дослідження 
у сфері регуляторної діяльності питань інформаційних відносин та взаємодій її 
суб’єктів наше розуміння змісту державного регулювання цього процесу. 

Виділяють три основних види державного регулювання [4]: 
1. Економічне – включає державний контроль за цінами, прибутком, 

умовами входу та виходу з ринку тощо. 
2. Регулювання здоров’я, безпеки та навколишнього середовища (HSE, 

«health, safety-environment») – включає обмеженість на типи продуктів та 
сервісів и типи виробничих процесів, з якими має справу фірма. 

3. Інформаційне – вимоги до забезпечення разом з продуктом чи послугою 
певних типів інформації, часто у стандартизованому форматі та з заданою 
періодичністю. 

Безумовно, цей поділ умовний, але приведений нами для того, щоб зв’язати 
існуючі типи регуляторної активності з мотивами запровадження державою 
певного регулювання. 

Важливо врахувати, що політики, в першу чергу, висказуються за перший 
тип державного регулювання, потім за другий, і найменшого значення надається 
третьому шляху: обов’язку надавати повну інформацію у сфері регуляторної 
діяльності. В свою чергу, науковці заперечують проти економічного державного 
регулювання, потім проти HSE і в останню чергу – проти інформаційного 
регулювання. 

Економічне регулювання державою просто відміняється у всьому 
цивілізаційному світі – по цьому питанню досягнуто домовленість і саме воно 
стосується процесів дерегулювання, що йдуть у всіх країнах в рамках 
запроваджених регуляторних реформ останні 25 років. Дослідження в напрямі 
державного регулювання здоров’я, безпеки та навколишнього середовища (HSE) 
йдуть через механізми впровадження ліцензійного страхування, а інформаційне 
державне регулювання розглядається як регуляторний механізм, що накладає 
мінімальний регуляторний тягар на всіх суб’єктів цього процесу, проте 
спроможний вирішувати ті проблеми, з якими пов’язані економічне та HSE-
регулювання. 

Але не слід забувати, що інформаційне державне регулювання – це 
обов’язкове надання інформації є таким же регулюванням, як і всі інші його 
види, що накладають регуляторний тягар на органи державного управління та 
суб’єктів регулювань (бізнес, громадян та їх об’єднань) не менше, чим інші його 
види. 

Інформаційне регулювання передбачає, що суб’єкти регуляторної 
діяльності ведуть себе по різному в ситуації, коли про їх діяльність нікому не 
відомо, і коли за їх діяльністю стежать (можуть стежити) інші суб’єкти. Для 
забезпечення нагляду за діяльністю суб’єктів застосовують дві основні 
процедури [4]: 



Міжнародна науково-практична інтернет конференція 
«Теоретичні та організаційно-методичні засади надання електронних послуг в системі е-урядування» 

Одеса, 25 квітня 2014 року 
 

29

 декларування інформації (filing); 
 розкриття інформації або публічний доступ до інформації (information 

disclosure, public access to information). 
При декларуванні інформації у порядку відомчого нагляду інформація 

надається не широкій публіці, а спеціально уповноваженому державному органу, 
який може використовувати цю інформацію безпосередньо та зберігати для неї 
режим конфіденційності, а може (в залежності від законодавчих норм) розкрити 
інформацію для публічного доступу (як це має місце в процесі здійснення 
регуляторної діяльності). 

Розкриття інформації передбачає для всіх учасників регуляторного процесу 
наступні можливості: 

 можливість безоплатного електронного пошуку інформації у масиві 
доступної для розкриття інформації; 

 можливість створення власного тимчасового (наприклад, в 
оперативній пам’яті комп’ютера) або постійного (наприклад, на диску 
комп’ютера або в печатній формі) екземпляра документа. 

Отже, надалі будемо говорити про «розкриття», а не просто про «доступ до 
інформації»: доступ до інформації не можливий, якщо її теоретично можна 
взяти, але на практиці невідомо, де її шукати, або час пошуку у масиві доступної 
інформації робить її неактуальною. 

Розкриття інформації ширше публікації: публікація не дає можливості 
дешевого електронного пошуку та легкості створення власної копії відповідної 
інформації. 

Коли говорять про розкриття інформації, то мають на увазі її декларування 
та встроєну систему відкритого для широкої публіки електронного 
автоматизованого пошуку (повнотекстового плюс «листування» за каталогом) у 
масиві декларованої інформації. Коли ведеться річ про «доступ до інформації», 
то розуміють «ручну» обробку пошукових запитів без попереднього 
декларування інформації. Отже, розкриття інформації та доступ до інформації – 
це два зовсім різних режими інформаційного регулювання. 

Слова «публікація» та «оприлюднення» все менше і менше зводиться до 
проблематики, що нами досліджується – слова «розкриття» та «доступ до 
інформації» найбільш точно характеризують проблему, пов’язану з державним 
регулюванням інформаційних відносин у сфері регуляторної діяльності. Поняття 
«публікація», як адекватний засіб забезпечення доступу широкої публіки до 
інформації, залишилось з тих часів, коли виготовлення екземплярів інформації 
могло здійснюватися в основному типографським способом. Одним із найбільш 
фундаментальних досліджень на тему використання в сучасному 
інформаційному регулюванні поняття «публікація» є дослідження канадської 
Access to Information Review Task Force [5]. 
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В зв’язку з цим є доцільним змінити існуюче в Законі України «Про засади 
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» значення 
слова «оприлюднення», використовуючи дослідження канадської Access to 
Information Review Task Force. Разом з цим запропонований підхід відрізняється 
від західних підходів, що виключають із інформації, що розкривається 
державою, дані, що раніше опубліковувалися. В такій запропонованій 
інформаційній системі процесу регуляторної діяльності підлягає розкриттю (а не 
публікації та оприлюдненню) не тільки вся нова інформація (реєстр чинних, 
скасованих та тих, що потребують внесення змін, регуляторних актів, звіти про 
відстеження результативності регуляторних актів, інформація про здійснення 
регуляторної діяльності), а і «стара» (планування діяльності з підготовки 
проектів регуляторних актів та зміни до них, проекти регуляторних актів, 
аналізи їх регуляторного впливу, способи оприлюднення документів, 
підготовлених у процесі здійснення регуляторної діяльності, рішення (експертні 
висновки) уповноважених органів щодо проектів регуляторних актів). В цьому 
випадку можна говорити не про «пасивне» забезпечення доступу широкої 
публіки до інформації (коли «стара» інформація надається на запит), а про 
«активне» забезпечення доступу до інформації в процесі здійснення 
регуляторної діяльності (розкриття – коли «нова» та «стара» інформація 
розкривається незалежно від того, чи запросив її хто-небудь). 

Споживчі властивості інформації, що розкривається у сфері регуляторної 
діяльності, можна законодавчо забезпечити, виходячи з двох різних 
методологічних принципів [4]:: 

1. Розкриття інформації згідно вичерпного списку (detailed disclosure). 
2. Повне та справедливе розкриття (full and fair disclosure). 
Теоретичні дебати щодо цього ведуться давно. Захисники розкриття 

інформації згідно вичерпного списку стверджують, що для кращого контролю за 
повнотою розкриття інформації необхідно затвердити структуру такої 
інформації. Що стосується повного та справедливого розкриття інформації у 
сфері здійснення регуляторної діяльності, то лише, на перший погляд, таке 
розкриття є м’яким, оскільки суб’єкти регулювання та інші учасники 
регуляторного процесу можуть звинуватити регуляторні органи в тому, що вони 
не розкрили важливу, на їх погляд, інформацію. Отже, в першому випадку 
надається можливість перевірки повноти надання інформації за певною 
структурою, у другому – відсутня перевірка повноти (за встановленими 
формами) надання інформації, але з’являється можливість отримання інформації 
в непередбачених раніше ситуаціях. 

Технології інформаційного регулювання, а також пов’язані з ними 
інформаційні технології, з одного боку, потребують створення відповідної 
дорогокоштовної інфраструктури (агентів по декларуванню та розкриттю, 
інформаційних депозитаріїв тощо). З іншого боку, інформаційне регулювання, 
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якщо розуміти, що альтернативою йому є інфраструктура примусу та 
розслідування, яка характерна для адміністративних методів державного 
регулювання, виступає одним із самих дешевих видів регулювання. 
Інформаційне регулювання просто зміщує тягар розслідувань та примусу до 
виконання правил держави на широку публіку. Ризики отримують ринкову 
оцінку: більше визначеності – менше страху, суб’єкти з такою інформацією про 
ризики більш оптимістично відносяться до них і тим самим суспільство може 
витрачати менше ресурсів на захист від маловірогідних ризиків. 

Що стосується органів державного управління, то інформаційне 
регулювання є практично єдиним механізмом, що забезпечує підконтрольність 
держави громадянському суспільству (реалізацію права громадян на управління 
державою шляхом надання їм інформації про об’єкт управління). 

В тих же випадках в Україні, коли інформаційне регулювання сьогодні 
законодавчо декларовано у процесі здійснення регуляторної діяльності, умови 
організаційних та технологічних заходів, що пропонуються до користування 
суб’єктами цього процесу, не відповідають потенційним можливостям сучасного 
розвитку електронних технологій та накопиченого досвіду провідних країн. 

Наприклад: 
 в більшості випадках інформація доводиться до відома інших 

учасників процесу в паперовій формі (через друковані ЗМІ, дошки 
оголошень тощо), що дорого та анахронічно; 

 в більшості випадках, коли інформація надається в електронній формі, 
її формат та протокол надання описані невичерпним чином; 

 відсутні критерії щодо технічного та адміністративного забезпечення 
безпечного збереження, обробки та надання інформації; 

 відсутність системної цілісності в інстутиційному та технологічному 
плані призводить до її некерованості. 

Все це у регуляторному процесі призводить до ускладнень у роботі не 
тільки суб’єктів регулювань, а й органів державного управління та виступає 
поводом створення корупційних взаємодій в ході прийняття регуляторних актів. 

У зв’язку з цим перспектива подальших досліджень полягає у розробці 
комплексного наукового підходу до підвищення ефективності процесу 
здійснення регуляторної діяльності в Україні та побудови механізмів 
інформаційного державного регулювання взаємовідносин суб’єктів цього 
процесу з обов’язковим врахуванням досвіду провідних країн світу. 
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Во всех развитых странах малые и средние предприятия (МСП) являются 
основой экономики. Так, в странах ЕС 99,8% предприятий – это МСП, при этом 
они создают около 60% всего ВВП и почти 70% рабочих мест. В странах 
Восточной Европы на МСП приходится 99,2%-99,8% предприятий, при этом они 
создают 57%-78% рабочих мест, а их доля в ВВП составляет 45%-76%. В 
Украине в структуре предприятий доля малого и среднего бизнеса составляет те 
же 99,8%, однако остальные показатели существенно отстают даже от наших 
ближайших соседей: на малых и средних предприятиях официально работает 
всего 27,5% всех трудовых ресурсов Украины, а доля МСП в ВВП не превышает 
10%-15%, а по некоторым данным – 7%.  

Практически во всех развитых странах государственные закупки являются 
мощным инструментом макроекономического регулирования экономики, 
обеспечения ее стабильного роста, а также рычагом поддержки развития МСП. В 
условиях политической и экономической нестабильности в Украине и низкой 
вероятности в ближайшей перспективе привлечения в страну инвестиций извне 
малые и средние предприятия могут получить господдержку путем 
предоставления государству услуг или выполнения работ.  

По данным портала http://www.epravda.com.ua/ за последние 5 лет в 
Украине на госзакупки тратилось от 105 до 428 млрд. грн. Как правило, около 
половины этих закупок производится по процедуре закупки у одного участника, 
подавляющее большинство из которых составляют закупки коммунальных 
услуг, электрической энергии, услуг по водоснабжению и водоотведению, 
почтовых услуг и т.д. Остальные закупки производятся по так называемым 
конкурентным процедурам. Из них наиболее демократичной и доступной 
(благодаря небольшому размеру лотов) для участия МСП является процедура 
запроса ценовых предложений, на долю которой приходится около 8,5% всех 
объявлений (в среднем на сумму 1 млрд. грн.). Предлагаемый в работе подход 
позволит изменить существующую пропорцию в сторону увеличения числа 
данных процедур.  

Международный опыт поддержки МСП в госзакупках. Следует 
отметить, что одиним из способов регулирования доли малых и средних 
предприятий в госзакупках является принятие соответствующих программ и 
законодательных актов, в которых государство устанавливает обязательный 
объем товаров и услуг, закупаемый у субъектов МСП. Успешными примерами 
реализации подобной политики являются Индия и Объединённые Арабские 
Эмираты, где на МСП приходится 20% и 10% госзакупок соответственно. 
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Однако в работе рассматривается европейский подход, при котором 
государство влияет на увеличение доли контрактов, заключенных с МСП, путем 
внедрения электронных закупок и электронной подачи документов.  

 
Рис. 1. Доля МСП в госзакупках Великобритании 

 
Примером успешной реализации данной политики является 

Великобритания, в которой, как показано на рис. 1, за последни 4 года удалось 
увеличить долю МСП в госзакупках с 6,5% до 19,5% (т.е. почти в 3 раза с 5,2 до 
14,5 млрд. долларов) [1]. Внедрение данного подхода в Украине позволит не 
только поддержать МСП в условиях кризиса, но в долгосрочной перспективе 
упростит выход национального товаропроизводителя на европейский рынок 
госзакупок, ведь в соответствии со ст. 148 заключенного в прошлом году 
Соглашения про ассоциацию между Украиной и ЕС в сфере государственных 
закупок основной целью является “эффективное, взаимное и постепенное 
открытие соответствующих рынков закупок”, что предусматривает “обеспечение 
взаимного доступа к рынкам государственных закупок на основе принципа 
национального режима” [2]. 

Что такое е-закупки и е-подача? Под электронными закупками (e-
procurement) понимается использование электронных средств связи при покупке 
товаров и услуг или проведении тендеров на выполнение работ. При этом 
подразумеваются закупки не только государства у бизнеса, но и бизнеса у 
бизнеса. Помимо экономии средств, е-закупки позволяют увеличить участие 
МСБ в процедурах госзакупок, упрощая доступ к ним, повысить конкуренцию за 
счет увеличения количества предложений, упростить и повысить эффективность 
тендерных процедур, сделать их более прозрачными и открытыми, а также 
содействовуют трансграничной торговле. 

На рис. 2 показаны основные этапы проведения процедуры е-закупок, 
большинство из которых, как правило, реализованы в виде платформ 
электронных закупок. 
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Рис. 2. Основные этапы проведения процедуры электронных закупок 
 

Ключевую роль в эффективной реализации платформ е-закупок играет 
реализация на всех этапах проведения тендеров так называемой е-подачи 
(eSubmission), под которой подразумевается документ, поданный с помощью 
электронных средств, например, по электронной почте или с помощью 
электронных носителей. Подобная дематериализация документов позволяет 
значительно (до 80%) удешевить процессы передачи и обработки документов, 
осуществлять их немедленную доставку с подтверждением поступления (что 
практически невозможно при использовании бумажных процессов) и их 
автоматизированное архивирование, упрощающее хранение и поиск документов. 
Кроме того, использование электронной цифровой подписи (ЭЦП) позволяет 
выполнять автоматическую проверку достоверности, подлинности и 
целостности данных.  

Европейский опыт е-закупок. Первый этап использования е-закупок в ЕС 
приходится на 2004-2010 годы. В соответствии с Манчестерской декларации 
министров за 2004 год в качестве основных целей на 2010 год были установлены 
100%-ная доступность е-закупок для государственных заказчиков и 50%-е 
использование е-закупок экономическими операторами (ЭО), однако к 2012 году 
удалось достигнуть 71% доступности и лишь 5%-10% использования [3].  

К этому моменту в странах ЕС в общей сложности было доступно более 
300 платформ, достаточно успешно внедрявших е-закупки и предоставлявших 
ощутимые выгоды покупателям и поставщикам, почти половина этих решений 
включала е-подачу документов. Тем не менее, многие заказчики отказывались от 
их использования из-за опасения по поводу законности и безопасности 
платформ е-торгов, отсутствия экономического обоснования их преимуществ по 
сравнению с традиционными средствами, высокой стоимости приобретения этих 
решений, необходимости обучения работы с ними. С другой стороны, 
экономические операторы считали, что с использованием платформ они получат 
лишние проблемы, затраты и риски. Существование множества платформ е-
торгов требовало от ЭО изучения специфических процедур регистрации и 
правил использования приложений, в разных странах-членах значительно 
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отличалось использование цифровых подписей, отсутствовала стандартизация 
документов и шаблонов е-торгов.  

Эти и другие неоптимальные процессы в частности препятствовали МСП, 
как правило, обладающими ограниченным опытом и ресурсами, воспользоваться 
всеми преимуществами платформ е-закупок. Для решения этих проблем 
Европейская комиссия учредила два проекта: “Золотая книга лучших практик е-
закупок” [4] и группа экспертов по электронным торгам e-TEG [3]. 

В рамках первого проекта в результате опроса пользователей платформ из 
25 стран Европы, 75% которых являлись представителями МСБ, был выбран 
набор из 28 платформ из 18 стран ЕС. Далее этот набор оценивался экспертами 
по следующим критериям: повышение доступности для МСБ, обеспечение 
правовой уверенности и доверия, устранение барьеров для трансграничных 
торгов, содействие прозрачности и ответственности, улучшение юзабилити и 
эффективности, поддержка управления изменениями (трансформации бумажных 
процессов в электронные). В результате был составлен каталог из 24 лучших 
практик е-закупок, каждая из которых получила свою оценку по приведенным 
выше критериям. В частности одними из наиболее существенных практик 
эксперты признали возможность экономических операторов свободно выбирать 
платфоры и подписывать документы с помощью ЭЦП, а у платформ – 
использовать европейские услуги проверки ЭЦП для их валидации при е-подаче 
и стандартные спецификации для структурирования данных и обеспечения 
интероперабельности. 

Деятельность группы e-TEG направлена на продвижение удобных в 
использовании и безопасных решений е-закупок, определение эффективной 
модели е-подачи документов, стандартизацию в сфере е-закупок и 
предоставление рекомендаций по развертыванию платформ е-закупок. Одним из 
результатов работы этого проекта стал опубликованный в 2012 году пресс-релиз 
Европейской комиссии [5], в котором была определена общая концепция 
эволюции е-закупок, основными целями которой стали: 

 до 2014 года – обязательное использование электронных средств связи 
на определенных этапах процесса закупок и полный переход на е-
подачу в центральных органах госзакупок; 

 до 2016 года – обязательное использование е-закупок всеми ЭО во 
всех процедурах и стандартизация процессов е-закупок. 

Таким образом, данная концепция предусматривает переход от 
использования ориентированных на неструктурированные документы бумажных 
процессов к модели, использующей на структурированную, поддающуюся 
автоматической обработке информацию, через промежуточный этап 
использования электронных документов, содержащих слабоструктурированную 
информацию, однако позволяющих подписывать их с помощью ЭЦП и 
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передавать электронными средствами связи. Такой результат можно реализовать 
лишь путем стандартизации модели е-подачи в е-закупках. 

Ситуация в Украине. В связи с подписанием Соглашения про ассоциацию 
между Украиной и ЕС переход от бумажных документов к е-подаче в Украине 
предлагается осуществить по следующей схеме: 

 дематериализовать бумажные документы путм использования 
электронных документов в формате PDF, подписанных с помощью 
ЭЦП; 

 привести украинские стандарты в соответствие с европейскими (в 
частности бизнес-стандарты обеспечения взаимодействия, 
определяющие эффективные модели е-подачи, стандарты 
безопасности для защиты пользователей и данных и проч.); 

 по европейским стандартам создать украинские платформы е-закупок, 
чтобы на национальных госзакупках приобрести опыт работы по 
европейским правилам; 

 отработав навыки участия в процедурах по европейским правилам, 
выйти на иностранные платформы госзакупок. 

Реализация данного подхода позволит не только повысить участие МСП в 
национальных госзакупках, но и выйти украинским предпринимателям на 
европейские платформы е-закупок, на которых объем операций с участием 
иностранных операторов в 2012 году составил $352 млрд. доларов США (для 
сравнения в Украине этот показатель равен 98 млрд. грн.). 
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Концепція «електронного міста» виникла наприкінці ХХ століття в 
провідних країнах світу, які здійснювали швидкий перехід до 
постіндустріального розвитку, який базувався на застосуванні новітніх 
технологій, зокрема в інформаційній сфері. Вже на рубежі століть перші проекти 
«Електронних міст» стали реалізовуватися в Західній Європі, США і Японії, а на 
початку ХХІ століття на тлі буму інформаційно-комунікаційних технологій 
(ІКТ) ідея розвитку «електронних міст» стала популярною практично у всьому 
світі. 

Натомість, поруч з поняттям «Електронне місто» (e-city) стали 
використовуватися такі терміни, як «цифрове місто» (digital city), «інформаційне 
місто» (information city), «розумне місто» (intelligent, smart city) та ін. При цьому 
«електронне місто» не залежить від розміру території та кількості населення і 
може створюватись  як у невеликому населеному пункті, так і в 
багатомільйонній міській агломерації. Проте розмір міста визначає деякі 
особливості його інформатизації – зокрема, навряд чи можна вважати успішною 
побудову «електронного міста» з мільйонним населенням, якщо воно 
характеризуватиметься тільки розвиненою інформаційно-комунікаційною 
інфраструктурою і масовим, ефективним використанням ІКТ в усіх сферах 
економічного, соціального і культурного життя, але не зможе стати центром 
конкурентоздатної інформаційної індустрії. В той же час не є обов’язковим для 
невеликого «електронного міста» спеціалізуватися на виробництві інформації, 
інформаційних технологій і послуг. 

На сьогодні існує немало прикладів успішного проникнення ІКТ майже в 
усі сфери життя традиційних міст (особливого успіху на цьому напрямі досягли 
Північної Європи, причому, часто комплексна система «Електронного міста» 
виникала еволюційним шляхом з розрізнених інформаційних систем по наданню 
тих чи інших послуг). Проте слід відмітити і амбітні спроби в Південній Кореї та 
на Близькому Сході побудувати такого роду міста [1].  
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В той же час, в кожне з вищеозначених словосполучень, природно, 
вкладаються певні смислові нюанси. Наприклад, в Західній Європі останніми 
роками популярності набув термін «розумне місто», за допомогою якого 
експерти і політики намагаються підкреслити небезпеку ставки тільки на 
розвиток ІКТ без створення принципово нової якості життя в містах [2]. 

1. Що ж таке «розумне місто»?  
Щоб місто стало привабливим для людей, воно повинно відповідати ряду 

вимог. Після того, як первинні потреби городян задоволені, їх увага зміщується 
на здоровий спосіб життя, культуру, хорошу транспортну і фінансову 
інфраструктуру, медичне обслуговування, систему освіти і екологічне 
середовище. Згідно з визначенням, яке дав дослідник Бойд Коен (Boyd Cohen) 
розумне місто – це таке місто, яке використовує інформаційно-комунікаційні 
технології, щоб стати більш розумним і ефективним у використанні ресурсів, яке 
призводить до економії витрат і енергії, підвищення якості обслуговування і 
якості життя, меншою мірою впливає на довкілля та підтримує інновації і 
екологічно чисту економіку [2]. 

Розумне місто (Smart City) – це територія компактного проживання 
громадян (e-citizens), в якій забезпечується високий рівень життя, культурний і 
освітній розвиток та ефективна зайнятість його мешканців за рахунок 
використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. На наш 
погляд, дане визначення є найбільш чітким і конструктивним. За даним 
визначенням система управління такого «розумного» міста має бути 
високотехнологічною автоматизованою системою управління територіальною 
громадою та усім комплексом забезпечення життєдіяльності її громадян.  

Концепція «розумного» міста має на увазі комплексність впровадження 
передових технологій, як в інфраструктуру, так і в усі сфери діяльності людини. 
Розуміння Smart City як електронного міста пари: «розумна» територія – 
«розумна» людина, дозволяє виділити його інфраструктурні складові, більш 
чітко класифікувати інформаційні системи, які забезпечують функціонування 
розумного міста.  

2. Які інформаційні системи можуть утворювати інфраструктуру 
розумного міста? 

 Системи управління територією і об'єктами (геоінформаційні системи, 
системи управління житловими і нежитловими приміщеннями, 
системи підтримки розвитку архітектури міста і так далі). 

 Системи управління транспортом і комунікаціями (системи 
регулювання транспортних потоків, системи управління 
комунікаційними активами і тому подібне). 

 Автоматизовані системи життєзабезпечення громадян (системи ЖКГ, 
системи підтримки порядку і захисту у разі надзвичайних ситуацій, 
системи екологічного моніторингу і інше). 
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 Автоматизовані системи соціального забезпечення громадян (освіта, 
медицина, обов'язкове страхування, пенсійне забезпечення і так далі). 

 Системи контролю діяльності комерційних і некомерційних 
організацій (ліцензійна діяльність, системи моніторингу і забезпечення 
зайнятості, інформаційні портали і тому подібне). 

 Системи управління наукою, культурою, рекреаційними ресурсами, 
дозвіллям, системи контролю і підтримки релігійних і етнічних 
співтовариств громадян. 

 Автоматизовані системи управління містом (системи обліку податків і 
зборів, системи обліку і планування фінансової діяльності, системи 
надання послуг громадянам і тому подібне). 

 Системи самоврядування громадян (системи підтримки виборів, 
системи громадського моніторингу і опитування громадян, системи 
контролю і підтримки громадської діяльності і тому подібне). 

 Система ведення інформаційних ресурсів органу влади територіальної 
громади ( облікові системи: реєстри, регістри, переліки тощо). 

 Система інформаційної взаємодії органу влади, громадян, бізнесу 
(системи документообігу, сайти, портали). 

3. Що може привнести «електронне місто» в якість життя городян? 
Високорозвинена інфраструктура ІКТ є ключовою умовою для побудови 

«електронного міста», проте, навіть фінансово витратний успіх по 
впровадженню мережевих технологій – лише необхідна, але недостатня умова 
для розвитку по-справжньому цифрового, «розумного міста». В решті, активне і 
повсюдне використання ІКТ повинне трансформувати увесь стиль життя в місті. 
Інакше кажучи, мало створити в місті сучасні інформаційно-комунікаційні 
системи, необхідно щоб міські чиновники, підприємці (включаючи малий бізнес, 
обслуговуючий населення) і прості жителі, завдяки підвищенню освітнього рівня 
у сфері ІКТ, уміли користатися усіма їх досягненнями.  

При цьому в «електронному місті» доступ городян до соціально значимої 
інформації і базових інформаційно-комунікаційних послуг не повинен залежати 
від статі, віку і соціально-економічного стану. Наприклад, регулярне звернення 
до інформаційних ресурсів міста або електронний запис в поліклініці повинні 
бути доступний не лише заможній молоді, яка щодня користується послугами 
мережі Інтернет, але і малозабезпеченим верствам населення, а також людям 
літнього віку, які не мають великих навичок з використання ІКТ. Тому 
закономірно виникає наступне питання: 

4. Чи не знищить «електронне місто» його різноманітність? 
Щоб цього уникнути «Електронне місто» повинне розвиватися відразу за 

декількома взаємозв'язаними напрямами, ключовими з яких є: 
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 збільшення ефективності економіки міста і підвищення міри її 
відкритості зовнішнім зв'язкам за допомогою широкого використання 
ІКТ; 

 поліпшення загального комфорту життя в місті завдяки широкому 
впровадженню ІКТ; 

 оптимізація «бюджету часу» городян на користь творчої діяльності і 
відпочинку, а також загальне підвищення мобільності населення 
завдяки розвитку дистанційних форм комунікації; 

 створення «електронного уряду», який не лише оптимізує управлінські 
процедури, але і шляхом підвищення прозорості системи міського 
управління і інтерактивності діалогу влади з суспільством, сприяє 
рішенню таких гострих соціально-політичних проблем, як надмірна 
бюрократія і корупція; 

 стимулювання зростання питомої ваги жителів міста, зайнятих 
професіями яким властиві елементи творчості і які в цілому 
підвищують якість життя, розкриваючи креативні здібності людини. 

Наступне питання стосується того: 
5. Чи зможе статус «електронного міста» підвищити його 

конкурентоспроможність? 
Пильна увага, яка спостерігається останніми роками до перетворення 

населених пунктів на «електронні міста», обумовлена не лише популярністю і 
можливостями ІКТ, але, в деякій мірі, дещо перебільшеними сподіваннями 
стосовно їх впливу на розвиток суспільства. Насправді трансформація за 
допомогою широкого використання ІКТ міського життя, вихід урбанізації на 
нову стадію дозволяє різко підвищити конкурентоспроможність міських 
поселень. Не випадково поняття «Електронне місто» і «розумне місто» стають 
хорошими маркетинговими брендами для населених пунктів в глобальній 
конкуренції за інвестиції, передусім пов'язаній з передовими технологіями і 
високоякісними людськими ресурсами. 

Досвід вказує на те, що міста, які найбільш успішно втілюють на практиці 
концепцію «електронного міста», хоча і направляють для досягнення цієї мети 
значні фінансові і інтелектуальні ресурси, при цьому виграють в конкуренції за 
інвестиції і кваліфікований персонал. Тим самим передові «електронні міста» 
перетворюються на економічно найуспішніші території з високим рівнем життя, 
що підвищує їх конкурентоспроможність. Інакше кажучи, на основі розвитку 
єдиного інформаційного простору, який охоплює усі сфери життя міста, таким 
населеним пунктам вдається перейти до моделі стійкого соціально-економічного 
розвитку. 

Наприклад, восени 2007 року Центр регіональної науки Віденського 
технологічного університету опублікував рейтинг 70 європейських «розумних 
міст» середнього розміру (від 100 тис. до 500 тис. жителів, виключаючи 
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передмістя найбільших міст). За його даними рейтинг очолили такі міста як 
Люксембург, Архус (Данія) і Турку (Фінляндія). У десятку увійшли також ще 
два інших датських, два фінських, нідерландський і два австрійські міста, 
причому деякі з них лідирували за окремими параметрами – наприклад, 
фінський Тампере досяг успіху більше інших міст в розвитку «електронного 
уряду», а Зальцбург у впровадженні ІКТ в життя простих городян. У кінці 
списку виявилися куди менш успішні як в економічному, так і соціальному плані 
болгарські, румунські, угорські, польські, грецькі міста. Згідно з рейтингом 
«найрозумніших» міст, який був складений компанією Ericsson спільно з 
консалтинговою фірмою Arthur D. Little, перше місце серед великих міст зайняла 
столиця Південної Кореї Сеул. До першої десятки також увійшли Нью-Йорк, 
Лондон, Токіо, Париж, Пекін, Лос-Анджелес і Шанхай [3]. 

Існує безліч критеріїв, за якими міста визнаються «розумними», як і самих 
організацій, що привласнюють місту статус «розумне» теж досить багато. 
Д.Коен запропонував 6 ключових компонент «розумного міста», згідно з якими в 
топ 10 найрозумніших міст  2011 року увійшли [4]: 

1. Відень – став єдиним містом, яке потрапило в десятку за такими 
категоріями, як наприклад, інноваційне місто, регіональне "зелене" місто, якість 
життя і цифрове управління.  

2. Торонто – отримало вищу оцінку серед міст Північної Америки у 
багатьох представлених категоріях.  

3. Париж – отримав високий рейтинг у таких категоріях як інновації, 
"зелені" міста Європи і цифрове управління.  

4. Нью-Йорк – отримав високі оцінки у багатьох категоріях, окрім якості 
життя, по якій він був на 47 місці.  

5. Лондон – також заслужив високу оцінку, особливо по екологічних 
інноваціях і надійних транспортних системах.  

6. Токіо – очолює список азіатських міст, будучи відміченим по інноваціях і 
як цифрове місто.  

7. Берлін – також завоював високі оцінки за багатьма аспектами, 
включаючи інновації, зелені міста Європи і якість життя.  

8. Копенгаген – отримав найвищий рейтинг, як зелене місто в Європі і 
зайняв перше місце по глобальній життєздатності. 

9. Гонконг – піднявся у рейтингу за рахунок декількох категорій, зокрема, 
категорії цифрового управління, але опустився у рейтингу за якістю життя.  

10. Барселона – отримала високі оцінки за екологічність і інноваціях. 
Згідно з цим опитуванням, до 2016 року міста в цьому списку витратять 

близько 40 мільярдів доларів на «розумні технології». 
Здійснивши аналіз різних рейтингів, дослідники «Незалежного 

рейтингового агентства А+» в спробах визначити найрозумніше місто у світі 
прийшли до висновку про те, що абсолютно лідера виділити неможливо, тому 
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що його просто немає [5]. Існує деякий пул, що склався роками, з трьох десятків 
міст-лідерів, кожен з яких хороший в чомусь своєму. 

Слід відзначити, що у рейтингах останніх років присутні як міста, за якими 
статус «розумного міста» закріпився вже давно, так і новачки – міста, які 
останніми роками значно збільшили інвестиції в інформаційно-комунікаційні 
технології. 

Попри все, одним з безперечних лідерів рейтингу «розумне місто» 
являється столиця Австрії – Відень, яка присутня майже у всіх рейтингах, що 
складалися окремо один від одного. Відень – це, передусім, місто з найкращою 
якістю життя, яка досягається, у тому числі лідерством у сфері інновацій у 
поєднанні з впровадженням в повсякденне життя городян передових екологічних 
проектів.  

Особливостями різних рейтингів є те, що в них присутні як столиці держав, 
так і невеликі міста. Зокрема, це американський Колумбус, який за кількістю 
цифрових інновацій випереджає багатьох столиць світу, а столиця острова Кріт, 
Іракліон, має історичну конкурентну перевагу. Так, Іракліон є кращим в тому, 
що стосується впливу культурної спадщини міста на його повсякденність, на 
спосіб життя жителів, економічну і соціальну інфраструктуру.   

Аналізуючи різні рейтинги, можна прийти до висновку, що, з одного боку, 
розвиток у будь-якій країні «електронних міст» сприяє підвищенню 
ефективності і загальній модернізації економіки, її успішній інтеграції в 
глобальні процеси, пов'язаній з переходом на інноваційний шлях розвитку. З 
іншого боку, в «електронному місті» досягається зростання якості життя 
внаслідок забезпечення економії часу і коштів, розширення інформації для 
ухвалення рішень, зростання ефективності самих різних галузей сфери послуг, 
включаючи такі соціально значимі, як охорона здоров'я і освіта. По суті, 
урбанізація робить ще один крок вперед. Свого часу концентрація населення на 
відносно обмеженій площі міст дозволила вирішувати багато економічних і 
соціальних завдань, недоступних в умовах сільських поселень. Проте «вузькі 
місця», що виникли в сучасних містах в останні десятиліття внаслідок 
надвисокої щільності житлової, промислової і офісної забудови, транспортного 
колапсу, дозволяє зламати лише інфраструктура «електронного міста». 

6. Якими можуть бути критерії визначення розумного міста? 
Фахівці Міжнародної організації Intelligent Community Forum (ICF -

http://www.intelligentcommunity.org/) проводять щорічний моніторинг міст, 
оцінюючи їх наближення до «розумного» міста за наступними критеріями:  

1.     Комунікації і зв'язок – наявність програм розвитку широкосмугового 
доступу, об'єднання в єдину мережу структур державного управління, 
партнерство бізнесу і влади в розвитку комунікацій, наявність комунікаційних 
магістралей з надмірністю ресурсів, пряме інвестування з боку міського 
бюджету коштів в розвиток комунікацій. 
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2.     Планування зайнятості – управління державними і координація 
приватних навчальних закладів з метою задоволення потреби в робочій силі на 
основі автоматизованих систем прогнозування і моніторингу. 

3.     Цифрове залучення громадян – можливість легкого доступу до 
комунікацій, низька вартість користування комунікаціями, наявність навичок 
використання обчислювальної техніки населенням, уміння громадянами 
користуватися інформацією в мережі, актуальність інформації, що надається 
населенню, наявність довгострокових програм залучення громадян. 

4.     Інноваційність – постійне зниження бюрократичних витрат за рахунок 
впровадження нових технологій, виявлення талантів і надання їм можливості до 
творчості, фінансування перспективних проектів. 

5.     Пропаганда «смарт» управління – створення атмосфери залучення 
талантів і нових ідей, позиціонування території як привабливого інкубатора для 
інноваційних компаній і тому подібне. 

7. З чого розпочинається створення «електронного міста»? 
Створення «електронного міста» повинне розпочинатися з аналізу 

поточного стану готовності міста до запровадження ІКТ. На основі отриманих 
висновків розробляється загальна стратегія, концепція побудови «електронного 
міста», а також деталізована програма дій з урахуванням специфіки проблем 
населеного пункту. Оскільки створення «електронного міста» є багатокроковим 
процесом, важливу роль грає система моніторингу досягнутих результатів на 
основі грамотно підібраного набору індикаторів і подальшого корегування дій. 

На початку розроблення стратегії у більшості випадків міста мають певні 
зрушення у сфері інформатизації. Як підтверджує досвід, специфіка міста або 
інші чинники (наприклад, джерело фінансування) впливають на тематику 
«пілотних» проектів, які упереджують повномасштабну реалізацію концепції 
«електронного міста».  Для подальшої розробки стратегії, важливо прийняти до 
уваги результати цих «пілотних» рішень. З другого боку, несистемне 
впровадження «пілотних» проектів має і очевидні недоліки: це і галузева 
відокремленість інформації, відсутність міжгалузевої електронної взаємодії, і 
дублювання ресурсів, втрата актуальності і достовірності даних, – що у 
кінцевому результаті призводить до додаткових витрат часу і фінансів. 
Відповідно, потрібна реалізація інтеграційних проектів, покликаних підвищити 
ефективність існуючих інформаційних систем і їх сумісність з 
новостворюваними системами. На окрему увагу заслуговує проблема 
забезпечення інформаційної безпеки «електронного міста». 

Хоча основні зусилля із впровадження «електронного міста» покладаються 
на міську владу, їх завдання полягає не лише в швидкому і якісному розвитку 
«електронного уряду», але і у створенні стимулів для розкриття потенціалу 
інших учасників «електронного міста». Зокрема, доцільно максимально 
використати можливості працюючих в місті компаній, які зайняті у сфері ІКТ, 
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причому заохочення конкуренції між ними повинне поєднуватися із створенням 
комфортного ділового середовища для нових підприємств в цій сфері. 

Важливим партнером влади у реалізації стратегії «електронне місто» може 
стати громадських сектор, громадські організації. Завдяки такій співпраці 
забезпечується, оперативне виявлення і адекватне реагування на запити 
населення щодо тих або інших інформаційно-комунікаційних послуг. 
Наприклад, якщо жителі міста відчувають дефіцит інформації про роботу 
муніципальних органів в мережі Інтернет або вимагають оптимізації конкретних 
форм роботи влади з населенням, то потрібно переносити акцент в роботі із 
створення «електронного міста» на відповідні напрями. Швидка і видима 
жителям віддача від функціонування «електронного міста» створить нові 
стимули для сприйнятливості людей до інновацій у сфері ІКТ. 

8. Чи існують соціальні бар'єри на шляху до «електронного міста»? 
Перед розробниками «електронного міста» стоїть завдання не лише 

забезпечити його необхідною мережевою інфраструктури, комп'ютерною 
технікою і програмним забезпеченням. Не менш важливо залучити в нові, 
цифрові процеси міського життя усе населення, усі сфери економіки, причому 
так, щоб після цього досить швидко проявилася економічна і соціальна віддача 
від вкладених в розвиток «електронного міста» коштів. Для цього, разом з 
капіталовкладеннями у фізичну інфраструктуру, потрібне підвищення освітнього 
рівня користувачів ІКТ – починаючи з чиновників, які стають учасниками 
«електронного уряду», і робітників сфери послуг (освіти, охорони здоров'я, 
житлово-комунального господарства та ін.), в яких проваджуються ІКТ, 
закінчуючи простими мешканцями. 

В даному разі йдеться мова не лише про придбання знань у сфері 
інформатики, про навички роботи з комп'ютерною технікою, уміння 
користуватися мережею Інтернет, спеціальними програмними продуктами. При 
цьому не можна забувати і про загальний рівень аналітичних здібностей людини, 
його уміння орієнтуватися в значних потоках інформації. 

Безумовно, бурхливе розширення інформаційного простору відкриває 
перед громадянами величезні можливості отримання різноманітної інформації. 
Проте «електронне місто» повинне створити для жителів міста комфортні умови, 
коли вони не «захлинуться» в потоках інформації, а дійсно заощадять час і сили 
в повсякденному житті. Крім того, у окремих категорій жителів може виникнути 
проблема психологічного бар'єру переходу від традиційних способів поведінки 
до використання потенціалу «електронного міста». Усе це означає, що, разом з 
реалізацією технічних рішень і організацією курсів перепідготовки кадрів, 
випуску масової навчальної літератури і інших заходів прискореного характеру, 
потрібно серйозне вдосконалення усієї освітньої системи в країні. 
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9. Чи існують адміністративні бар'єри на шляху до «електронного 
міста»? 

Якою б привабливою для більшості жителів міста не була концепція 
«електронного міста» її успішна реалізація залежить не лише від економічних і 
соціальних умов, але і реалістичності проекту з точки зору існуючого 
політичного середовища. Необхідно чітко усвідомити, що реальна побудова 
«електронного міста» принциповим чином змінить характер життя в місті. 
Здавалося б саме до цього і прагнуть все ті, хто ратує за повсюдне впровадження 
ІКТ. Проте завдання активного залучення громадян в громадське життя у разі 
успіху приведе до реального розвитку політичної демократії і різкого 
підвищення конкуренції в цілому ряду галузей, які поки що залишаються 
недостатньо прозорими. Наприклад, суттєво підвищаться вимоги до чиновників, 
далеко не усі з яких зможуть прилаштуватися до нових вимог. Очевидно, що при 
побудові «електронного міста» не можна не враховувати реакцію цілих груп, 
інтереси яких можуть ущемлятися, але їхній вплив на процеси, що пов’язані   з 
розвитком «електронного міста» на низовому рівні досить суттєвий і можуть з 
їхнього боку принаймні, якщо не підтримуватись, то саботуватись.  

Наприклад, в столиці України досить важко йде процес впровадження 
розподіленої системи «Управління комунальною власністю Києва», яка 
направлена на підвищення ефективності управління власністю міста. За даною 
програмою передбачається передача інформації (у тому числі і фінансова) в 
режимі реального часу з усіх служб міста про використання комунальної 
власності. Але за відсутності підтримки керівників окремих комунальних 
підприємств і структурних підрозділів Київської міської державної адміністрації 
цього досягти не вдалося. Одночасно в Києві була успішно впроваджена 
автоматизована «Служба допомоги мерові міста» на базі міського колл-центру, 
яка за допомогою жителів міста дозволила скоректувати схему вивезення сміття 
і вирішити ряд інших важливих локальних проблем міста. 

Ще одним завданням, пов'язаним з роботою бюрократичного апарату, є 
визначення території, у рамках якої розвивається те чи інше «електронне місто». 
Наприклад, наявність яскраво вираженої міської агломерації робить доцільним 
розширення фактичних меж фізичної території «електронного міста» за рахунок 
поглинання передмість. Хоча це і зв'язано з додатковими складнощами 
адміністративного характеру (взаємодією влади органів місцевого 
самоврядування різних рівнів), таке рішення дозволить ефективно вирішити 
цілий перелік додаткових проблем, враховуючи маятникові міграції жителів 
міста і його передмість на роботу, в магазини і тому подібне 

Нарешті, не можна не враховувати обставини за яких від успішної 
реалізації «електронного міста» можуть програти ті громади, що знаходяться 
поза межами сфери міського управління. Наприклад, від того що жителі міста 
отримають більше можливостей в отриманні якісних освітніх, медичних та 
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інших послуг, може значно яскравіше пройти межа між «хорошими» і 
«поганими» школами і лікарнями, окремими учителями і лікарями. Можливий 
відчутний прогрес в житлово-комунальному господарстві і інших сферах 
бізнесу, що налаштовані на вирішення переважно міських проблем. Проте 
далеко не усі компанії зможуть адаптуватися до більш високих вимог 
«електронного міста», оскільки різке зниження інформаційних бар'єрів для 
споживачів їх послуг призведе до швидкого «вимивання» з галузі 
неконкурентоздатних підприємств. 
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м. Одеса, Україна 
 

Сучасний світ відрізняється переходом все більшого числа розвинених 
країн від індустріальної до постіндустріальної, або інноваційної економіки, яка 
базується на інформаційному суспільстві. Інновації сьогодні є однією з головних 
рушійних сил економічного зростання. Вони потрібні для того, щоб відповідати 
на існуючі і постійно виникаючі та змінюються нові глобальні виклики. 
Інновації відіграють ключову роль в підвищенні якості життя населення 
розвинених країн, дозволяють підвищити ефективність функціонування 
суспільного виробництва, рівень задоволення потреб суспільства та забезпечити 
поліпшення його життєдіяльності. 

План Китаю по розвитку науки і технологій в середньо – і довгостроковому 
періоді «Інновації 2020» забезпечує просування програми трансформації 
китайської економіки в економіку інноваційного типу до 2020г. [1]. Згідно з цим 
документом Китай планує стати інноваційним центром Азіатсько-
тихоокеанського регіону.  

Нині Китай слугує зразком як постсоціалістичного, так і постколоніального 
стійкого розвитку, а китайські форми і методи модернізації викликають великий 
інтерес у всьому світі. 

Значне місце в модернізації державного управління Китаю відіграє 
використання інформаційних технологій. І це незважаючи на невисокі позиції в 
рейтингу за індексом електронної готовності, складеного  Департаментом з 
економічних і соціальних питань ООН, згідно з яким Китай у 2012 році зайняв 
78 місце (Україна 68) з 192 країн, дана ситуація більшою мірою пов'язана з 
рівнем проникнення Інтернету (87 місце) і якістю людського капіталу – 106 
місце [2].  

Якщо перший показник обумовлений нерівномірністю розвитку країни у 
багатих приморських провінціях і у бідних внутрішніх, то другий є наслідком 
проблем з розвитком системи освіти [3]. В той же час за індексом розвитку 
електронних послуг КНР займає 62 місце. Для порівняння: Україна в цьому 
рейтингу зайняла 90-94 місце за індексом розвитку електронних послуг, 77 – 
телекомунікаційному індексу і 28 за індексом розвитку людського капіталу [2]. 

Інновації у сфері електронного уряду відіграють важливу роль в загальному 
потоці управлінських інновацій. Оскільки такі інновації, як впровадження 
інформаційних технологій в державне управління усіх рівнів вимагають витрат 
значних ресурсів, не викликає здивування, що в цій сфері лідирують найбільш 
багаті регіональні адміністрації. Не менш характерно, що електронний уряд 
набагато успішніше впроваджується в містах, ніж в сільській місцевості: 
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технологічні інновації складають 25,3% усіх інновацій на міському рівні, і тільки 
1,2% на сільському [4]. У цьому плані Китай знаходиться в руслі 
загальносвітових трендів: як відомо, об'єм валового внутрішнього продукту є 
вирішальним чинником, який впливає на рівень розвитку електронних 
державних послуг [5]. 

Слід врахувати, що локальні проекти у сфері електронного уряду суттєво 
впливають на загальнодержавну інноваційну політику з впровадження 
електронного уряду. 

Якщо подивитися на розвиток електронного уряду в Китаї на рівні 
загальнонаціональних рішень, то виявиться певна послідовність здійснюваних 
заходів. Так, у 1984 році після проведення реформ, пов'язаних з модернізацією 
державного управління, уперше було звернено увагу на важливість 
інформатизації. У 1992 році в КНР приступили до створення автоматизованих 
систем управління в органах влади. У 1997 році були сформульовані 24 основні 
напрями китайської інформатизації, що включали планування, державне 
домінування, єдині стандарти, єдину архітектуру, зв'язки між органами влади, 
об'єднання ресурсів та ін. [4]. 

У результаті цілої серії адміністративних перебудов до 1998 року було 
створено Міністерство інформаційної промисловості, а з січня 1999 року став 
реалізуватися перший офіційний проект у сфері електронного уряду в Китаї 
«Уряд он-лайн», спрямований на створення баз даних і полегшення доступу до 
них представників бізнесу і громадян. У 2002 році був опублікований Декрет № 
17 Апарату Державної Ради КНР, в якому були викладені керівні принципи 
формування електронного уряду [6]. При цьому особливо підкреслювалося, що 
перехід до електронного уряду направлений на підтримку стабільності, пошук 
балансу між відкритістю і безпекою. Розміщення он-лайн інформації про 
діяльність регіональних органів влади розглядалося як важливий інструмент 
контролю з боку вищестоящих органів. Крім того, у рамках електронного уряду 
заохочувалося створення систем зворотного зв'язку, які дозволяють громадянам 
скаржитися на місцеву владу і використовувати такий зв'язок у якості 
інструменту контролю. 

В той же час, електронний уряд розглядається в Китаї не лише як 
інструмент контролю згори, але і як інструмент додаткового контролю знизу, 
через подання громадянами скарг і звернень. Звідси заохочення консультаційної 
демократії на муніципальному рівні, що і є китайською версією «відкритого 
уряду».  

В зв'язку з цим перехід до електронного уряду можна розглядати як 
«генералізоване запозичення західних ідей»,  що припускає наявність у 
китайської влади власних пріоритетів і інтересів [6].  

Таким чином, система, яка будується в КНР, носить цілком логічний 
характер і відповідає китайським адміністративним традиціям сильної держави з 
низьким рівнем відчуження громадян від влади. Використання інформаційних 
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технологій спрямоване на підвищення легітимності влади шляхом зростання її 
ефективності, з акцентом на порядок, а не на демократичні ідеали, 
технократичний контроль, а не на громадську участь (окрім низового рівня), на 
керованість [7].  

Приблизно про це говориться і в Звіті ООН 2012 року, коли вказується, що  
китайський уряд здійснює заходи, щоб підвищити якість офіційного порталу 
шляхом надання усебічної інформації, інтегрованих послуг, які об'єднують різні 
сектори і взаємодії між органами влади і громадянами [2].  

В цілому, аналіз китайського досвіду переходу до електронного уряду 
вказує, з одного боку, на важливість технологічних інновацій, які здійснюються 
в контексті світових підходів, а з іншого, на необхідність вивчення соціальних і 
культурних особливостей здійснення глобальних реформ [8]. 
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В Україні проектам запровадження електронних державних послуг 

приділялося недостатньо уваги, і за останні роки в основному ставилося за мету 
проінформувати громадян та суб’єкти господарювання про склад та порядок 
надання адміністративних послуг органами державної влади та місцевого 
самоврядування через вебсайти, надаючи можливість ознайомитися з 
інформаційною та технологічною картками послуг. Також, на рівні 
муніципалітетів запроваджено центри надання адміністративних послуг, де, за 
принципом єдиного вікна, надаються послуги громадянам та бізнесовим 
структурам в умовах комфортного та оперативного обслуговування. Аналіз 
нормативно-законодавчої бази України щодо запровадження електронних 
адміністративних послуг і відповідне ресурсне забезпечення за десятиріччя (для 
прикладу, Постанова КМУ N 208 від 24.02.2003 «Про заходи щодо створення 
електронної інформаційної системи "Електронний Уряд", Розпорядження КМУ 
N 2250-р від 13.12.2010  «Про схвалення Концепції розвитку електронного 
урядування в Україні», Закон України № 5203-VI  від 06.09.2012 «Про 
адміністративні послуги»,  Розпорядження КМУ № 718-р від 11.09.2013 р. «Про 
затвердження плану заходів щодо створення Єдиного державного порталу 
адміністративних послуг») показав значну повільність темпів просування 
держави до послуг он-лайн. Така повільність вказує на існування вагомих 
причин, зокрема:  

 відсутність єдиних стандартів та регламентів функціонування 
електронного документообігу з використанням електронного 
цифрового підпису, а також ведення державних інформаційних 
ресурсів; 

 відсутність Стратегії (Програми) розвитку електронних 
адміністративних послуг, Закону України “Про інформаційну систему 
“Електронне урядування”; 

 відсутність інтегрованої системи інформаційних ресурсів та 
інформаційної взаємодії органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування; 

 обмежений або відсутній доступ юридичним та фізичним особам до 
державних інформаційних ресурсів; 

 недосконалість діючих Урядового порталу, веб-сайтів органів 
державної влади, що не забезпечують інтерактивний режим 
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функціонування та он-лайн надання адміністративних послуг в режимі 
“Єдиного вікна”; 

 недостатня якість та кількість адміністративних послуг; 
 недостатній рівень підготовки державних службовців, громадян та 

бізнесу; 
 вкрай обмежена функціональність систем електронного 

документообігу органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування; 

 відсутність адекватної національної системи індикаторів та методик 
оцінювання е-урядування. 

Нагальним також є запровадження міжнародного досвіду щодо надання 
електронних державних послуг в країнах-лідерах з електронного врядування з 
врахуванням національних особливостей України.  

Так, першочерговим завданням в процесах розбудови електронних 
адміністративних послуг є реінжиніринг функцій органів державної влади та 
місцевого самоврядування з метою оптимізації внутрішніх бізнес-процесів, 
визначення адміністративних регламентів, основною логікою перебудови 
виступає перехід від аналізу функцій органів публічної влади як механізмів 
реалізації завдань до аналізу бізнес-процесів та адміністративних регламентів 
виконання цих функцій. На основі аналізу бізнес-процесів та регламентів 
повинно прийматися рішення щодо доцільності використання інформаційно-
телекомунікаційних технологій для реалізації цих бізнес-процесів. Слід 
зазначити, що запровадження електронних адміністративних регламентів є 
інноваційним підходом до аналізу організаційної та функціональної структури 
органів публічної влади та розробкою нових моделей опису їх функціонування.  

Провідними принципами надання он-лайн послуг повинні бути:  
 багатомовність та орієнтування на потреби громадян різних категорій;  
 часова та просторова доступність в законодавчо встановлених межах;  
 спрощеність користування й навігації, незалежність від специфічних 

знань;  
 доступність, вірогідність, повнота та своєчасність надання інформації, 

необхідної для надання і отримання послуги;  
 придатність   для громадян із особливими потребами;  
 можливість обирати найбільш прийнятний спосіб спілкування з 

урядовими структурами; гарантування конфіденційності, безпеки та не 
розкриття персональної інформації громадян; забезпечення 
достатнього рівня інформаційної безпеки процесів надання та 
отримання послуги;  

 мінімізація бюджетних витрат та зменшення негативного впливу 
ризиків через розбудову відповідальної державно-приватної взаємодії 
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в рамках моделі концесії(для надання повністю автоматизованих 
адміністративних послуг). 

 Для ефективного розвитку електронних адміністративних послуг в 
Україні необхідно:  

 розробити покрокову стратегію органів публічної влади щодо 
запровадження електронних послуг з моніторингом результативності 
та запитуваності громадянами; 

 забезпечити створення загальнодержавних галузевих інформаційних 
систем; забезпечити удосконалення адміністративних процесів в 
органах державної влади з  використанням інформаційно-
телекомунікаційних технологій;  

 прискорити створення інформаційної інфраструктури електронного 
урядування; розробити систему оцінювання якості надання 
електронних адміністративних  послуг;  

 визначити права, обов’язки і відповідальність сторін та посадових 
осіб, що приймають участь в процесі надання електронних 
адміністративних послуг; 

 впорядкувати та розмежувати відповідальність за надання послуг 
користувачам між різними органами публічної влади. 

Заслуговує уваги досвід складання переліку електронних 
адміністративних послуг через опитування громадян в межах країни (без вибору 
цільової аудиторії, а всіх соціальних груп та вікових категорій) для визначення 
переліку он-лайн послуг першочергового запровадження.  

Уряд також повинен здійснювати навчання громадян і організовувати 
рекламні інформаційні кампанії для заохочення громадян щодо отримання 
адміністративних послуг он-лайн. Для забезпечення ефективності цих заходів 
цього слід враховувати наступне: 

 для ознайомлення громадян з запроваджуваними адміністративними 
послугами організовують цільові повідомлення для різних категорій 
громадян; 

 для  розуміння громадян щодо сутності надаваних он-лайн послуг та 
зацікавленості в їх використанні розробляють професійні 
пропагандистські кампанії з акцентом на їх ціннісну складову; 

  якщо користувачі скористалися послугою, але не отримали від цього 
задоволення, необхідно переглянути якість надання послуг (питання 
обслуговування окремого споживача або застосування нових 
технологій).  
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Е.Л. Кисельов 

Национальный технический университет Украины 
 «Киевский политехнический институт» 

г. Киев, Украина 
 

Введение. На сегодняшний день практика работы канцелярий с 
электронными документами в органах публичной власти обязывает человека, 
заполнять множество полей в карточке документа для описания его назначения, 
типа, людей, работающих с этим документом, и т.д. Но на этом работа с 
карточкой не заканчивается, так как во время жизненного цикла документа 
происходит его неоднократное редактирование и изменение количества людей 
подписавших его, в связи с чем возникает потребность изменять содержимое 
полей. Пример такой системы приведен на рис. 1. 

 
Рис. 1. Пример работы с картой документа 
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На практике получается довольно высокий процент возникновения ошибки 
на этапе заполнения поля. К примеру, неправильно указанное назначение 
документа может привести к его перемещению в неправильную папку. Или 
неверно введенное имя подписанта, исключит документ из поиска, при попытке 
найти все документы, подписанные человеком. 

Такого рода ошибки, на ряду с потерей времени на рутинную работу, 
требуют доработки для использование метаданных.  

Электронный документ. Для упрощения программного обеспечения 
работы с метаданными, целесообразно рассмотреть простейший случай 
электронного документа, а именно файл в формате PDF с электронной цифровой 
подписью (ЭЦП) [1-3]. Использование данных, которые содержаться в 
сертификате открытого ключа электронной цифровой подписи документа, 
позволяют считать большинство атрибутов регистрационной карточки [4] 
документа (таблица 1), без участия человека, оставив ему лишь несколько полей 
для контроля и уточнения данных о документе. 
 

Таблица 1. 
Сравнение методов заполнения атрибутов регистрационной карточки 

 
 

Реквизиты 
Режимы заполнения 

Данные  
ЭЦП 

Бумажное 
делопроизводство 

Данные 
XML  

Название вида 
документа 

Полуавтоматически Вручную Вручную 

Автор Автоматически Вручную Вручную 
Дата документа Автоматически Вручную Вручную 
Индекс 
документа 

Полуавтоматически Вручную Вручную 

Дата получения Полуавтоматически Вручную Полуавтоматически 
Индекс Вручную Вручную Вручную 
Заголовок 
документа или 
краткое 
содержание 

Вручную Вручную Вручную 

Резолюция Вручную Вручную Вручную 
Ответственный 
исполнитель 

Вручную Вручную Вручную 

Сроки 
выполнения 

Полуавтоматически Вручную Вручную 

Отметка об 
исполнении 

Вручную Вручную Вручную 
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Извлечение метаданных электронного документа. Половина атрибутов 
регистрационной карточки возможно заполнить в автоматическом или 
полуавтоматическом режиме с использованием метаданных ЭЦП. В таблице 
проведено сравнение систем, которые используют метаданные ЭЦП (СУЭД – 
системы управления электронными документами), систем поддерживающих 
бумажное делопроизводство, а также системы, которые используют метаданные 
XML [5]. В случае работы с бумагами пользователь вносить всю информацию о 
документе вручную. При работе с XML-метаданными, пользователь при 
создании должен иметь навыки работы XML для создания файла метаданных, 
что без специальных знаний крайне сложно. В случаи использования СУЭД, 
пользователь как и раньше работает со знакомой офисной средой, все что от 
него требуется – это сохранить документ в формате PDF и поставить свою 
электронною цифровую подпись.  

Использование СУЭД позволяет упростить процессы резервного 
копирования документов. Например, при повреждении серверов с информацией 
о документах, восстановить ее будет значительно проще, так как большинство 
необходимой информации хранится у нас непосредственно в электронных 
документах. В случаи же с системой, которая оперирует XML-документами, 
которые ссылаются на PDF, теряя XML мы теряем практически всю 
информацию о PDF-документе.  

Специфика реализации систем управления электронными 
документами. Для минимизации рутинной роботы деловодов, связанной с 
детальным описанием жизненного цикла электронного документа, СУЭД 
автоматически отслеживает операции (создание, изменение, удаление) над 
файлами и вызывается обработчик событий. 

При загрузке нового документа в папку, происходит создание новой 
сущности (записи) на сайте мониторинга за документооборотом (который 
является частью системы). Там автоматически указывается название документа, 
его краткое содержание, информация о подписантах, номер документа, сам 
прикрепленный документ, дата создания и информация о том, является ли 
документ ответом на какое то письмо/запрос. Из ЭЦП, которым было подписано 
документ, считываться имя подписанта, из мета-данных – взято название и 
номер документа. При поступлении документа на почту, он автоматически 
перемещается в папку и происходит процесс описанный выше, при этом 
создается поле, в котором указывается ответом на какое письмо должен быть 
этот документ.  

Для ведения записей, может использоваться любая система управления 
контентом (CMS – content management system), которая позволят расширить 
функционал системы. 

Создав запись о документе система продолжит слежение за ним (и 
остальными документами), и, в случаи, изменения документа, изменит 
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наполнение записи, при этом создав новую редакцию. Благодаря редакциям, 
система может быть настроена таким образом, чтобы при наступлении 
определенного этапа изменения документа, руководство могло получить 
информацию о стадии, в которой находиться документ. 

Выводы. Система управления электронными документами позволяет в 
автоматическом режиме отслеживать жизненный цикл документов, опираясь на 
метаданные электронной цифровой подписи. Что в результате даст возможность 
упростить ведение документооборота, снизит количество необходимого времени 
для работы с документами и, при этом, останется возможность гибкой настройки 
системы под свои потребности.  
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XXI століття – це століття становлення інформаційного суспільства, 

інформаційної цивілізації, в якій інформація стає таким же традиційним 
ресурсом розвитку, як енергія або сировина. Використання інформаційних 
технологій сьогодні є однією з домінант сучасного етапу розвитку держави. 
Мережа Інтернет відкриває нові ефективні інструменти управління і взаємодії 
органів влади, комерційних структур і громадян. Прикладом таких інструментів 
є «електронний урядування», яке ми пропонуємо розглядати як одну з 
управлінських інновацій кінця XX, – початку XXI століття, що інтенсивно 
впроваджується по всьому світі.  

Перш ніж розглянути інноваційну складову електронного урядування (е-
урядування) спробуємо визначити місце, яке займає е-урядування в теорії 
управління. Безперечним є твердження стосовно того, що застосування 
електронних технологій змінює характер управління. Так, у інформаційному 
суспільстві, в порівнянні з традиційним здійсненням владних повноважень, 
відбувається становлення нової структури і принципів управління, яке в 
концептуальному ключі все більш і більш зосереджується в понятті урядування, 
яке, на нашу думку, відповідає терміну "governance" . 

Узагальнюючи різні точки зору, можна сказати, що термін "governance" 
відображає зміни в стосунках громадянського суспільства і органів публічної 
влади, а також відношення усередині організаційної структури держави. Досвід 
низки країн показав, що застосування ідеології адміністративних перетворень в 
процесі реалізації програми електронного уряду на основі нового публічного 
менеджменту (new public management) виявилося недостатнім, оскільки не 
враховує особливості державного управління. Слід зазначити, що серед 
дослідників немає єдності відносно того, яким чином новий публічний 
менеджмент пов'язаний з е-урядуванням, формуванням електронного уряду. 
Деякі дослідники вважають, що сьогодні спостерігається серйозний відхід від 
колишніх установок і формування абсолютно відмінної моделі публічного 
управління, яка змінює усі його параметри. Інші аналітики розглядають 
електронний уряд швидше як новий засіб для вирішення тих же самих завдань 
моделі нового публічного менеджменту (скорочення витрат, ефективність, 
конкурентність та ін.) [1].  

З точки зору теорії інновацій перехід до електронного урядування 
розглядається як типова «інновація згори», при якій рішення приймається на 
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вищому рівні, а нижчому рівні відповідні структури вимушені пристосовуватися 
до цього рішення. У літературі детально описані проблеми, пов'язані з 
поширенням інновацій подібного типу [2]. 

Поширення інновацій в організації у рамках лінійної моделі залежить від 
рівня прийняття рішення щодо запровадження інновацій. Так, чим вище рівень 
централізації і формалізації діяльності організації, тим легше прийняти рішення 
про впровадження інновації і тим складніше її реально впровадити [3].  

Основні труднощі виникають на етапі так званого «перевизначення 
інновації» («redefinition»), коли, з одного боку, інновація приводиться у 
відповідність з потребами і структурою організації, а з іншого – сама організація 
перебудовується відповідно до нових вимог (створюються нові підрозділи, 
виникають нові канали комунікації і тому подібне). З етапом перевизначення 
тісно пов'язаний етап «прояснення інновації» («clarifying»), коли учасники 
процесу впровадження в ході взаємодії між собою приходять до загального 
розуміння того, на що спрямована інновація, як вона повинна реалізуватися і як 
вона вплине на їх роботу, тобто знижують невизначеності і пов'язані з 
впровадженням ризики, знижуючи їх до прийнятного для себе рівня [4]. Іншими 
словами, інновації згори повинні супроводжуватися інноваціями на середньому 
організаційному рівні, спрямованими на рішення конкретних проблем, що 
виникають в процесах впровадження. 

У рамках нелінійної моделі інноваційного процесу він носить динамічний і 
невизначений характер, включаючи численні тупикові відгалуження і 
повернення на пройдені етапи. Учасники в ході активних переговорів не просто 
прояснюють для себе сенс інновації і шукають нові практичні застосування, але і 
поступово досягають консенусу з питання про те, що вважати її успішним 
впровадженням. При цьому уявлення про те, як саме повинен виглядати успіх, в 
ході впровадження може неодноразово змінюватися (тобто відбувається 
перевизначення не окремих аспектів інновації, а усієї її концепції в цілому) [5]. 

Як лінійна модель поширення інновацій, так і нелінійна модель, виходять з 
того, що без перевизначення і прояснення інновацій неможливе їхнє 
перетворення на невід'ємний елемент нормального функціонування організації 
(що і означає успішне впровадження). 

Чим радикальніший характер носить інновація, тим більшу невизначеність 
вона створює, що може продукувати (і продукує) опір співробітників організації 
впровадженню нової технології. Тому загальним місцем в теорії управління 
інноваціями стала теза про те, що потрібні спеціальні заходи для зниження рівня 
опору (чи, що те ж саме, залучення рядових співробітників до процесу 
інноваційної творчості). Як приклад пошлемося на останній Огляд розвитку 
електронного уряду, підготовлений Департаментом з економічних і соціальних 
питань ООН, в якому міститься вказівка на те, що політичним лідерам слід 
активно роз'яснювати співробітникам органів влади, що таке електронний уряд(у 
новітньому формулюванні «one – stop government»), постійно роблячи упор «на  
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співпраці, партнерстві, об'єднанні зусиль, взаємодії між відомствами і 
підрозділами по усьому управлінському спектру». Також рекомендується 
запрошувати співробітників до висловлювання критичних міркувань, 
забезпечувати усіма необхідними ресурсами для успішної роботи і на 
безперервній основі перенавчати їх відповідно до нових умов [6]. 

Незважаючи на ці поради, реальний процес впровадження електронного 
уряду постійно натикається на організаційний супротив. Зокрема, керівники 
вищого рівня регулярно скаржаться на те, що реформи не зустрічають 
належного відгуку на низах.  

Прагнення узагальнити причини невдач інноваційних рішень у сфері е-
урядування і знайти рецепти від їх повторення характерно не лише для 
управлінців, але і для теоретиків електронного уряду, які головну проблему 
вбачають в тому, що при створенні архітектури електронного уряду розробники 
виходять з вимог технічної раціональності і зручності, тоді як користувачі цих 
систем орієнтовані на доступність, зручність в користуванні, зменшення 
бюрократії [7].  

Для зменшення опору інноваціям і успішного переходу до електронного 
уряду на стадії впровадження окремі автори розробили систему критеріїв, які 
окрім політичної волі керівництва і виділення необхідних бюджетних коштів, 
мають відображати послідовну лінію на адаптацію інновацій з урахуванням 
специфіки організації, зміни в управлінських структурах, включаючи 
формування спеціального підрозділу, відповідального за електронні послуги і 
електронний документообіг, організація системи роз'яснення співробітникам 
переваг і наслідків впровадження електронного уряду, а також постійна робота 
над інтероперабельністю інформаційних систем. Відповідно, відсутність цих 
характеристик свідчить про те, що організація чинить опір переходу до 
електронного уряду, і такий перехід навряд чи буде успішним [8]. 

Якщо розглянути з цих позицій процес переходу до електронного уряду у 
вітчизняних умовах, то ми побачимо типові при впровадженні інновацій згори 
проблеми, пов'язані з організаційним опором, а точніше – з різко звуженими 
можливостями рядових учасників по перевизначенню і проясненню інновацій і 
інноваційній творчості.  

Перша пов’язана з тим, що концепція «електронного уряду» виникла 
порівняно недавно і, як зазначає автор роботи [9], ще не отримала цілісного 
теоретичного осмислення в контексті управлінської науки.  

Друга визначається значним потенціалом змін, який привносять сучасні 
ІКТ в управління і можуть виступати відмінною підмогою його оптимізації. Так, 
ІКТ, виступаючи в ролі каталізатора, а часом і головного інструменту 
перетворень, трансформують управлінські процеси, кидають виклик 
традиційним інститутам і механізмам управління. Але, незважаючи на це, на 
практиці спостерігається суперечливий характер цього впливу. Зокрема, у ряді 
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випадків нові технології сприяють підвищенню функціональних можливостей 
управління, а в інших, навпаки, лише надають йому видимість «осучаснення», на 
ділі автоматизуючи непотрібні процедури, імітуючи взаємодію влади і 
суспільства. Тому наукове осмислення причин виникнення подібної ситуації 
представляється особливо актуальним для практики управління.  

Ще одна проблема викликана стрімким розвитком і трансформацією 
суспільно-політичних процесів і інститутів в умовах переходу до 
інформаційного суспільства, які вимагають глибокого дослідження процесу 
формування «електронного уряду» в контексті цивілізаційних перетворень на 
сучасному етапі. Незважаючи на досягнуті результати в області інформатизації і 
внутрішньої автоматизації державного сектора, наша країна все ще знаходиться 
на самому ранньому етапі розвитку «електронного уряду» [10]. Відсутність 
прогресу в цьому напрямі наочно показують результати міжнародних 
порівняльних досліджень і низькі рейтинги України в основних аналізах 
створення «електронного уряду» в різних країнах.  

Зокрема, за інтегральним індексом готовності країн до е-уряду (E-
Government Readiness Index) Україна у 2012 році опустилась на 68-е місце (у 
2010 році було 54-е місце, у 2008 році 41-е місце) серед 192 держав [11]. 
Складовими інтегрального індексу є Індекс розвитку державних веб-сайтів (Web 
Measure Index), а з 2010 індекс електронних послуг (Оnline services component) за 
яким Україна посіла у 2012 – 90-94 місце, 2010 – 60 місце, у 2008 – 37 місце. 
Значне місце у визначенні інтегрального індексу має індекс розвитку 
національної телекомунікаційної інфраструктури (Telecommunication 
Infrastructure Index), який також із року в рік погіршувався і за яким Україна 
посіла у 2012р. -77 місце, 2010р. -70 місце, 2008р. – 64 місце. 

На подібний стан речей суттєво вплинула ситуація яка спостерігається в 
Україні із запровадженням інновацій в управління, зокрема із використанням 
інфраструктури е-уряду. Слід зазначити, що інновації на основі інфраструктури 
е-уряду реалізуються у всіх сферах життя суспільства, центром організаційної 
діяльності і гарантією якого є держава в особі органів виконавчої влади і органів 
місцевого самоврядування. 

Надалі виділимо деякі питання інноваційного характеру в самій системі 
діяльності органів влади. Тут головними ділянками інновацій на базі ІТ є: 1) 
переведення функціональної діяльності органів влади на електронну основу; 2) 
максимальне використання ІТ в сфері адміністративних послуг для фізичних 
осіб і організацій; 3) розширення використання систем масових комунікацій в 
усіх їх формах. 

Виокремлення цих ділянок необхідно для усієї системи управління, але в 
першу чергу для тих галузей, відомств, від яких залежать рішення проблем 
формування і розвитку соціально-економічних аспектів діяльності держави, 
життєзабезпечення її громадян[12]. Задоволена життям людина здатна 
розкривати свої можливості, розширювати сферу свого спілкування, відчувати 
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свою необхідність в колективі і суспільстві в цілому, домагатися успіхів для себе 
і інших (Прим. автора: за деякими даними за рівнем задоволення життям 
українці знаходяться на 140-150 позиціях серед жителів 190 країн, в той же час 
за середнім показником (106) коефіцієнту інтелекту IQ (intelligence quotient) 
посідають перше місце у Європі і друге у світі після Гонконгу – середній 
показник IQ жителів якого 107).  

Рішення проблем інновації в області забезпечення розвитку соціальної 
держави зобов'язує формувати інформаційні системи, що дозволяють 
забезпечити переведення функцій з надання послуг в електронну форму, і на цій 
основі надавати якомога більшої кількості  послуг в електронному вигляді.  

Із викладеного можна зробити наступні висновки: а) з метою  застосування 
е-урядування як інноваційної технології в першу чергу слід забезпечити 
інформатизацію функціональної діяльності органів влади, основним обов'язком 
яких є створення інфраструктури е-урядування; б) практика застосування 
ресурсних можливостей е-урядування в сферу життя і діяльності публічних 
органів влади йде шляхом «від низу до верху: від послуги до функції»; в) 
інноваційна діяльність органів виконавчої влади в цілому ще не отримала 
нормативно – правового забезпечення; г) переведення адміністративних послуг в 
електронну форму є одним з перших кроків в напрямі запровадження 
управлінських інновацій. 
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Цілеспрямована реорганізація адміністративно-управлінських процесів 

немислима без їхнього аналізу. Без знання слабких місць в адміністративно-
управлінських процесах в організації, інформаційних технологіях та в кадровій 
сфері неможливо їх раціоналізувати. Під аналізом адміністративно-
управлінських процесів розуміється систематичний облік, документування та 
оцінка їх за такими критеріями, як витрати, фактор часу, якість. Інструментами 
документування, які найчастіше застосовуються на практиці, є діаграми, які 
відображають перебіг певних дій, опис процесів, циклів, заходів, графічна сітка 
процесів. 

З іншого боку аналіз адміністративно-управлінських процесів  – це процес 
комплексного аналізу внутрішніх ресурсів і можливостей органів влади, 
спрямований на розвиток його сильних і слабких сторін, виявлення стратегічних 
проблем. Кінцевою метою адміністративно-управлінського аналізу є надання 
інформації для прийняття адекватних стратегічних рішень, вибору стратегії, яка 
найбільшою мірою відповідає роботі органів влади. Тобто аналіз 
адміністративно-управлінських процесів є другою частиною SWOT-аналізу, 
пов'язаною з виявленням сильних і слабких сторін діяльності органів місцевого 
самоврядування. Поділ стратегічного аналізу на дві частини, аналіз зовнішнього 
середовища і управлінський аналіз, пов'язане з тим, що за їх проведення повинні 
відповідати різні служби. Якщо аналіз зовнішнього середовища є функцією 
маркетингу, то проведення адміністративно-управлінського аналізу строго не 
закріплене за функціональними службами [4].  

Мета аналізу процесів полягає в тому, щоб розглядати адміністративно-
управлінські процеси в комплексі і отримати за можливості найповнішу картину 
про реальний стан діяльності органів місцевого самоврядування на даний 
момент. Аналіз адміністративно-управлінських процесів проводиться для того, 
щоб усунути слабкі місця в діяльності органів місцевого самоврядування або 
досягти радикального оновлення цих процесів. Часто приводом для цього 
виступає невдоволення внутрішньовідомчих клієнтів та клієнтів ззовні, 
незадовільні результати ревізій звітності, оновлення структури у зв’язку з 
новими завданнями, зменшенням їх кількості чи обсягів або їхньою ліквідацією, 
або ж на підставі встановлення факту невисокого рівня організації. 
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Деталізований аналіз процесів проводиться також і тоді, коли укладаються 
довідники з організаційних питань та питань якості і вводяться системи 
управління процесами [1].  

Найчастішими проблемами в таких процесах з багатокомпонентними 
трудовими затратами є: зволікання, дублювання при виконанні завдань та дій як 
в стадії обробки, так і під час обліку даних. Сюди відноситься також і значна 
потреба в комунікації та узгодженнях, часта зміна ручної обробки документів на 
електронну і навпаки. Тому , у  центрі уваги під час проведення аналізу 
адміністративно-управлінських процесів знаходиться розподіл завдань всередині 
даної структури. При цьому проводиться класифікація завдань за їх вагомістю, 
отже  завдання поділяються на головні, другорядні, фрагменти завдань. Далі 
досліджуються носії завдань, зміст завдань, терміни обробки та обсяги роботи, 
що має відношення до завдань. При розгляді завдань та аналіз, які зорієнтовані 
на функції, в недостатній мірі враховується те, що окремі функції пов’язані між 
собою і залежать від прийнятих рішень та наступних дій [4].  

Предметом аналізу адміністративно-управлінських процесів виступають не 
завдання та функції, а дії або сукупність дій в органах місцевої влади, де завдяки 
цим діям виникають матеріальні або нематеріальні управлінські продукти чи 
послуги. Аналіз адміністративно-управлінських процесів орієнтується на 
процеси  та створення вартості в управлінських діях. Зв’язки процесів з іншими 
внутрішніми та зовнішніми інстанціями стають чітко видимими, а разом з ними і 
можливі наслідки заходів реорганізації для інших сфер. 

В основі адміністративно-управлінського аналізу лежать наступні 
принципи: 

1. Принцип системного підходу, згідно з яким орган влади розглядається як 
складна відкрита система, що складається з ряду елементів, званих 
підсистемами, які взаємодіють між собою і з зовнішнім оточенням. 

2. Принцип комплексного аналізу, що передбачає одночасне вивчення всіх 
складових підсистем та комунікацій між ними; 

3. Принцип порівняльного аналізу, який полягає в тому, що виробляється 
порівняльний аналіз діяльності органів влади.  

4. Принцип урахування специфіки, що припускає знання значущих 
місцевих  та регіональних особливостей [2].   

При проведенні аналізу адміністративно-управлінського процесу необхідно 
застосувати наступні методи – ситуаційний аналіз, портфельний аналіз, 
кабінетні дослідження: робота з бухгалтерськими документами, статистичною та 
іншою інформацією, конференції та інші методи колективної роботи, експертні 
оцінки, математичні методи. В цілому при аналізі адміністративно-
управлінського процесу можна зробити висновок про те, що він здійснюється 
органами місцевого самоврядування для забезпечення виконання управлінських 
функцій, включаючи не тільки здійснення управління або контролю, а й 
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здійснення державного або місцевого замовлення, інформаційно-аналітичного та 
організаційно-технічного забезпечення [3]. 

Таким чином, проведення аналізу адміністративно-управлінських процесів 
формуються під впливом поточних завдань органів місцевого самоврядування 
залишаючись надалі за інерцією незалежними від закінчення або зміни завдань, 
для реалізації яких вони створювалися. Відсутність стимулів для оптимізації 
адміністративно-управлінських процесів, наростання складності і надмірності 
процедур є також відображенням таких особливостей, як низькі ризики 
звільнення, порівняно більш низький рівень оплати праці, складність 
преміювання та оплати за результатами. 
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Одним із завдань системи електронного урядування є переведення 

діяльності органів адміністративної влади і місцевого самоврядування на надання 
адміністративних послуг в електронній формі. Досвід автоматизації управління 
вказує на те, що одним із першочергових завдань цього процесу є стандартизація 
і регламентація адміністративної діяльності. У нашому випадку мова йтиме про 
розроблення стандартів і регламентів адміністративних послуг, як необхідної 
передумови їх надання в електронній формі. Надалі будемо розглядати процес 
надання послуги органами виконавчої влади як сукупну послідовність 
адміністративних процесів і процедур, в результаті виконання яких заявник 
отримує благо, що відповідає певним параметрам (стандартам) і задовольняє 
його потребу. 

Подібні характеристики адміністративної послуги і процесів її надання 
мають бути закріплені в нормативно правових актах – стандартах послуги. 
Проте, як показує досвід, застосування стандартів послуг, розробки 
інформаційних і технологічних карт, передбачених Законом України «Про 
адміністративні послуги» недостатньо для подальшого переведення послуг в 
електронну форму надання [1]. Для цього необхідно створювати для кожної 
послуги адміністративний регламент, в якому не лише описується інформаційна і 
технологічна складові послуги, але і відображені вимоги стандарту послуги, 
вимоги до якості обслуговування і якості надання послуги, а також до 
моніторингу процесу надання послуги та порядку оскарження. 

Взаємозв'язок адміністративних регламентів, стандартів і змісту 
адміністративної послуги приведено на рис.1.   

Виходячи з того, що регламент – це сукупність правил, які визначають і 
регулюють процес діяльності організації ( у нашому випадку з надання послуги), 
під процесом будемо розуміти сукупність взаємозв'язаних або взаємодіючих 
видів діяльності, які, як визначається Міжнародними стандартами серії ISO9000-
2000, плануються і проводяться з метою отримання споживчих цінностей 
(задоволення потреби отримувача послуги [2].  

Розуміючи під стандартом послуги нормативно закріплену систему вимог 
до змісту, порядку і умов надання адміністративної послуги, стандарт 
адміністративної послуги можна розглядати у двох аспектах (рис.2). 

1) як стандарт опису процесу надання послуги – адміністративний 
регламент послуги;  

2) як стандарт якості надання послуги.  
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Рис.1. Стандарти, адміністративні регламенти в регулюванні змісту 
адміністративної послуги і процесів її надання 

 
Проте, при цьому слід враховувати, що в поняття в якість входять два різні 

і незалежні процеси, а саме: а) стандарт надання послуги, який відображає 
вимоги до змісту і результату самої послуги (своєрідний бек-офіс) і б) стандарт 
комфортності (обслуговування), тобто умов, в яких надається послуга  – фронт-
офіс. 

Регламентація адміністративних процесів надасть можливість налагодити 
повномасштабне планування роботи адміністративних органів влади з 
декомпозицією на рівні підрозділів та започаткувати прозору систему 
моніторингу діяльності органів влади. Крім того, введення адміністративних 
регламентів забезпечує підняття рівня персональної відповідальності 
адміністративних службовців і посадових осіб за результати своєї роботи. 

Отже адміністративний регламент послуги визначає вичерпний і відкритий 
опис діяльності органу виконавчої влади, який включає систему стандартів 
адміністративних послуг і взаємодій, закріплений нормативно-правовим 
документом. На відміну від бізнес-сектору, регламенти органів адміністративної 
влади мають бути не тільки відкритими але й передбачати загальноприйняті 
суспільством процедури їх проходження.  

З урахуванням зазначеного, слід відмітити, що стандарт адміністративної 
послуги має містити [3,4,5,6,7]: 

 опис одержувачів адміністративної послуги, включаючи опис 
пільгових категорій одержувачів адміністративної послуги; 

 вичерпний перелік документів, які необхідні для отримання 
адміністративної послуги; 
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 інформацію про послідовність дій одержувача адміністративної 
послуги і органу, який надає державну послугу, включаючи і 
вичерпний опис її кінцевого результату; 

 інформацію про термін надання адміністративної послуги; 
 вичерпний перелік підстав для відмови в наданні адміністративної 

послуги; 
 особливості надання адміністративної послуги особам похилого віку і 

інвалідам, які передбачають виключення необхідності їх особистої 
явки для подання заяви в орган, що надає державну послугу; 

 порядок виправлення можливих недоліків наданої адміністративної 
послуги. 

 

 
 
 Рис. 2. Структурна схема розроблення стандарту адміністративної послуги 
 
Крім того, стандарт адміністративної послуги повинен: забезпечувати 

мінімізацію витрат часу і інших ресурсів одержувача адміністративних послуг; 
передбачати можливість звернення із запитом в орган, що надає державну 
послугу, письмово або з використанням інформаційно-комунікаційних 
технологій (ІКТ); забезпечувати мінімізацію дій, кількості документів потрібних 
від одержувача послуг; закріплювати вимірювані вимоги до якості і доступності 
адміністративної послуги; враховувати побажання  і інтереси одержувачів 
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адміністративної послуги [8]. 
В якості розробника стандарту можуть виступати: 
 органи адміністративної влади або місцевого самоврядування, які 

відповідають за надання відповідної послуги; 
 органи адміністративної влади або місцевого самоврядування, а також 

їх підрозділи, на які покладені функції по здійсненню політики в 
області стандартизації і регламентації послуг. 

Розробка проекту стандарту послуги здійснюється одночасно з розробкою 
проекту правового акту (регламенту), відповідно до якого встановлюється 
необхідність надання послуги в електронній формі. 

Внесені стандарти публікуються на інтернет-сайті інформаційної системи 
для загального зведення і для громадського обговорення. У обговоренні можуть 
брати участь будь-які акредитовані учасники. У випадку якщо зауважень в ході 
громадського обговорення не поступило, розробник стандарту зобов'язаний 
провести його незалежну експертизу. Далі приймається рішення щодо прийняття 
чи не прийняття стандарту.   

Повні тексти прийнятих стандартів з усіма додатками публікуються на 
сайті органу влади. 

Слід враховувати те, що переведення адміністративних послуг в 
електронну форму передбачає автоматизацію процесів, визначених 
адміністративними регламентами, які розробляються для кожної послуги, що 
надається органом влади. При розробці адміністративного регламенту послуги 
повинні бути вирішені наступні управлінські завдання: 

 здійснена оптимізація показників виконання функції, яка забезпечує 
надання послуги; 

 спрощено адміністративні процедури, включаючи усунення 
надлишкових адміністративних дій та процедур, стадій їх виконання;  

 зменшено терміни виконання адміністративних дій та процедур;  
 усунено необґрунтовані обтяження для громадян і організацій;  
 забезпечена можливість встановлення персональної відповідальності 

посадових осіб за дотриманням вимог адміністративних регламентів 
по кожній адміністративній процедурі. 

При цьому слід зазначити, що розроблення адміністративних регламентів 
має завдання не стільки опису існуючих процесів з надання послуги, скільки 
виявлення і закріплення можливостей оптимізації її надання в інтересах 
споживача, а також з урахуванням необхідності її подальшого переведення в 
електронну форму. 

Тому важливо, щоб в ході розроблення адміністративних регламентів 
послуг органи влади, які її надають, забезпечили:  

1) усунення надмірних адміністративних процедур;  
2) спрощення дій і адміністративних процедур, включаючи зменшення 
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термінів їх виконання;  
3)надання громадянам і організаціям інформації щодо дій і 

адміністративних процедур надання послуги;  
4) можливість встановлення персональної відповідальності посадовців за 

дотримання вимог адміністративних регламентів за кожну дію або 
адміністративну процедуру при виконанні адміністративної функції або наданні 
адміністративної послуги;  

5) можливість і порядок оскарження результату наданої послуги або її 
якості;  

6) моніторинг процесу надання послуги. 
Таким чином, процес розроблення адміністративних регламентів послуг є 

необхідною умовою для їх подальшого переведення в електронну форму 
надання, оскільки без чіткого і регламентованого опису усього процесу надання 
послуги, тим більше у випадках, коли вона надається декількома відомствами і є 
складною, якісне їх надання буде значною мірою ускладнено і, тим більше, буде 
ускладнений, якщо і неможливий, і сам процес їх переведення в електронну 
форму надання.  

Однією з основних перешкод на цьому шляху є відсутність законодавчо 
закріпленого нормативного акту, що регулює питання регламентації процесів 
надання послуг, без якого усі роботи в Україні по наданню адміністративних 
послуг в електронній формі носитимуть локально-фрагментарний характер, а 
успіх залежати від бажання керівників органів влади, що надають ці послуги. 

При цьому слід зазначити, що наявність або відсутність адміністративного 
регламенту надання адміністративної послуги не перешкоджає прийняттю 
стандарту як самостійного документу, а має йому передувати. 

Досвід розроблення адміністративного регламенту послуги для Центру 
зайнятості показав, що в процесі розробки адміністративних регламентів, для 
застосування їх в системі надання адміністративних послуг має бути 
забезпечений зв'язок регламентів різних груп за рівнем ієрархії: регламентів 
надання послуги; регламентів виконання функції; регламентів інформаційного 
обміну; регламентів організації; посадових регламентів (рис.3). 

При цьому слід враховувати, що державні послуги є одним з видів 
адміністративних функцій, виконання яких ініціюється за заявою одержувача 
послуги і виконується в цілях задоволення його потреби по реалізації 
конституційних прав і свобод. Виконання інших адміністративних функцій 
ініціюється іншими способами, які не пов’язані із зверненням заявника в органи 
влади і виконуються більше у спільних цілях, ніж для задоволення потреби 
конкретного заявника. 
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Кількість адміністративних функцій, принаймні, на порядок більше в 

порівнянні з кількістю адміністративних послуг. Система адміністративних 
послуг є лише «вершиною айсбергу» над більш масштабною системою – 
системою адміністративних функцій. 

Державні функції по відношенню до адміністративних послуг є такими, що 
забезпечують надання адміністративних послуг, проте виконання 
адміністративних функцій обумовлено діючим законодавством і обов'язками 
органів влади, а не заявами конкретних громадян. Тому цілком зрозуміло, що 
неможливо успішно надавати державні послуги в електронній формі, якщо не 
автоматизовано виконання адміністративних функцій. 

В процесі формування регіональної системи надання електронних 
адміністративних послуг слід враховувати, що при виконанні адміністративних 
функцій відбувається взаємодія між різними ОДВ, організаціями, відомствами. 
Така взаємодія має регулюватися регламентом інформаційної взаємодії, 
діяльність адміністративних органів – регламентами внутрішньої організації 
діяльності, а працівників цих органів – посадовими регламентами. 

В процесі розробки адміністративних регламентів для їх цілісного 
формального викладу доцільно одночасно використати наступні формати опису 
адміністративних регламентів : 

 перший: текст. Текст адміністративного регламенту складається 
відповідно до Методичних рекомендацій;  

 другий: таблиця. Таблична форма викладу адміністративного 
регламенту повинна крок за кроком описувати виконання 
адміністративного регламенту з вказівкою для кожного кроку(етапу) : 
найменування роботи, виконавець, терміну виконання, документи, що 
входять, результат, використовувані інформаційні системи і ресурси, 
посилання на основні регулюючі правові і методичні документи;  

Рис.3. Ієрархія адміністративних регламентів в системі надання електронних 
адміністративних послуг 
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 третій: блок-схема.  Блок-схема виконання адміністративної 
функції(послуги) виконана в одній з перерахованих формальних 
графічних нотацій( ГОСТ 19.701-90, IDEF 0/3, UML Activity Diagram, 
або інша аналогічна графічна нотація); 

 четвертий: стандартизована  мова, яка зрозуміла комп'ютеру. 
З метою забезпечення цілісного опису адміністративного процесу і 

забезпечення інтероперабельності (сумісності) адміністративних регламентів, 
доцільно в процесі створення нормативно-правової бази у сфері електронних 
адміністративних послуг встановити єдині стандартизовані  вимоги до 
формального опису адміністративних регламентів у виді:  

 табличного представлення;  
 у вигляді блок-схеми з використанням єдиної графічної алгоритмічної 

мови; 
 у вигляді стандартизованої  мови, що прочитується комп'ютером, для 

можливості взаємодії з державними інформаційними системами через 
веб-сервіси. 
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ВИКОРИСТАННЯМ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ 
ЕЛЕКТРОННОГО ОБМІНУ ЗОБРАЖЕННЯМИ 

 
А.В. Маткова, к.т.н., доцент, 
Ю.П. Фещук, к.т.н., доцент 

Луцький національний технічний університет 
м. Луцьк,Україна 

 
Широкого застосування в умовах запровадження електронного урядування 

набувають методи комп’ютерної обробки фотографій мікрошліфів, особливо це 
стало відчутно в зв’язку з бурхливим розвитком цифрових технологій одержання 
зображень, що дає можливість значно скоротити час проведення досліджень та 
знизити їх собівартість.  

В контексті сказаного для розробників технологічних елементів складової 
систем електронного обміну даними важливою є розробка методики проведення 
моделювання багатофазних структур в разі близьких значень оптичної густини 
структурних складових. Для цього авторами було використано програму Photo 
1.31 (FreeWare), яка дає можливість досить точно встановити фазовий склад за 
розрахунком оптичної густини фотографій. В ній можливе завантаження 
зображень у форматі BMP і JPG і зміна масштабу перегляду. Оптична густина 
може розраховуватися з урахуванням тла як по середньому (по виділеній 
області), так і по окремій фотографії. Крім того, можливе віднімання темного 
поля відеокамери. 

Крім розрахунку оптичної густини, програмою передбачено інвертування, 
збільшення контрасту і згладжування зображення, генерація бінарного 
зображення, визначення відстані між об'єктами і площі області на фотографії; 
передбачено режим калібрування для перерахування всіх координат у метричні 
одиниці. 

Недоліком методу є те, що при дослідженні багатофазних структур дана 
програма досить часто не може розрізнити близькі за оптичною густиною фази в 
той час, коли людське око за відтінками кольорів та формою фаз чітко їх 
розрізняє. 

На рис. 1, а подано мікроструктура високомідистого ЛКМ системи  
Fe-C-Si-Cu з плитоподібним ледебуритом. На кольоровій фотографії чітко видно 
високомідисті включення, які мають тьмяний жовто-оранжевий колір. Однак, в 
режимі "градієнта сірого" при комп’ютерній обробці мікроструктура виглядає 
так, як на рис.1-а.  
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а) до обробки 

 

 
 

б) після обробки 
Рис.1. Мікроструктура ЛКМ системи Fe-C-Si-Cu. х200  

 
Для усунення даного ефекту пропонується попередня обробка зображень 

(рис. 1-б) шляхом моделювання даних фаз відповідними геометричними 
фігурами з присвоєнням їм заданої оптичної густини (в режимі градієнта сірого 
програма сприймає кольори в цифровому форматі від 1 до 256). 

Таким чином, визначивши кількісну наявність даного кольору на 
фотографії до обробки та порівнявши її з обробленою, встановлюємо відносну 
кількість фази, вміст якої визначається.  



 

 
 

76

Запропонована методика визначення відносного вмісту фаз дає можливість 
одержати достовірні результати навіть без підбору спеціальних контрастних 
травників, що значно скорочує час та знижує вартість досліджень. 

Визначено засоби зміни оптичної густини досліджуваних фаз. На прикладі 
литих композитних матеріалів (ЛКМ), розглянуто можливість проведення 
фазового аналізу. Дана методика може бути застосована і до інших систем, в 
яких спостерігається близьке значення оптичної густини різних структурних 
складових. 
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ІНТЕРНЕТ І ГЛОБАЛІЗАЦІЯ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН 
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Київський національний університет ім. Т.Г.Шевченка 

м.Київ, Україна 
 

Стрімкий розвиток комп'ютерних технологій з середини XX століття 
сприяв формуванню глобальної системи комунікацій – Інтернету. Розвиток 
мережі Інтернет був обумовлений його популяризацією, як загальнодоступного і 
дешевого засобу комунікації, а також широким використанням можливостей 
мережі комерційними організаціями, фінансовими установами. Не менш 
важлива і та обставина, що з виникненням Інтернету людство придбало нове 
велетенське джерело інформаційних ресурсів, доступ до яких дуже дешевий, а 
швидкість отримання інформації складає хвилини і навіть секунди.  

Сьогодні Інтернет став важливим чинником в політичному житті всього 
світу, зокрема, підвищилась його роль у формуванні і розвитку демократії, 
становленні громадянського суспільства, в реалізації свободи слова.  

Разом з політичною і економічною інтеграцією, розширенням військової 
взаємодії і співпраці, підвищенням транспарентності меж Інтернет є одним із 
найважливіших чинників глобалізації міжнародних відносин. Суть глобалізації 
полягає в різкому розширенні взаємозв'язків і взаємозалежностей між народами і 
державами. Це нова стадія громадського розвитку у всесвітньому масштабі, нова 
якість соціальних зв'язків і громадських процесів, що стала можливою завдяки 
досягненням науки і техніки. Відмітна особливість глобалізації полягає в тому, 
що наростають масштаб і глибина усвідомлення світу як єдиного простору, а 
внутрішні події в окремих державах чинять сильнішу дію на інші держави і 
народи, чим зовнішньополітичні акції [1]. 

На думку американського дослідника Кеннета Уолтца, технологічні 
інновації середини 1970-х років сприяли зростанню взаємозалежності, або 
глобалізації, яка все більше асоціювалася зі світом, демократією і відкритими 
ринками. До 1990-х років, переважаючим припущенням було те, що економічні і 
технологічні сили глобалізації «приведуть до практично повної однорідності 
політичних і економічних у форм і функцій в державі [2]. 

На думку іншого американського дослідника Ф.Фукуями отримання 
дешевої і усебічної інформації мало глибоку дію на демократизацію; ієрархіям 
різних видів, від урядів до корпорацій і профспілок набагато складніше 
використати контроль над інформацією, щоб управляти тими, над ким вони 
мають владу. Він зазначає, що немає нічого випадкового в тому, що авторитарні 
режими почали руйнуватися у всьому світі тоді, коли глобальна економіка 
почала переходити в інформаційне століття [3]. 

В той же час, К.Мацуура вважає, що глобалізація – це не тільки 
економічний і фінансовий процес, але  також і науково-технічний процес, у 
рамках якого нові мережеві технології створюють і нові умови у сфері 
міжнародних відносин. А Інтернет, поза сумнівом, є особливо цінним 
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інструментом розвитку й надзвичайно потужним і відносно недорогим засобом 
поширення інформації [4]. 

Наочним прикладом важливої ролі, яку Інтернет відіграє у світовій 
політиці, є масштабне використання його можливостей у сфері забезпечення 
інформаційної безпеки, боротьбі з міжнародним тероризмом і кібер – 
тероризмом [5].  

Політичні і соціально-економічні наслідки розвитку Інтернет для всього 
світу детально аналізуються в роботах американського дослідника Р. Литана [6]. 
Він відмічає ряд позитивних наслідків політичного характеру, зокрема таких як 
вдосконалення процесу проведення демократичних виборів, підвищення 
активності виборців і політичних партій, підвищення прозорості і підзвітності 
взаємодій між урядом і громадянами, розвиток різних демократичних 
міжнародних рухів та ін. Він також зазначає, що ніколи раніше така велика 
кількість людей в різних регіонах світу не мала можливості так швидко і 
ефективно висловлювати свою думку і планувати політичні акції. Свідченням 
цього є події останніх місяців 2013 року в Україні. 

Д. Беллом, вказує на політичні і соціальні наслідки розвитку Інтернету, на 
те, що Інтернет став всеосяжним інструментом політичного впливу і 
стимулювання соціально-економічного прогресу, роль якого у світовій політиці 
неухильно зростає. В той же час, він зазначає, що Інтернет є не лише одним із 
ключових чинників глобалізації міжнародних відносин, який стимулює їх 
розвиток, але, значною мірою, й сам залежить від глобалізації і є їх інтегральною 
частиною  [7]. 

Окрім сказаного, слід відзначити , що в умовах глобалізації і демократизації 
міжнародних відносин розвиток Інтернет суттєво посилює вплив недержавних 
організацій на світовій арені. Очевидним є зростання за останні роки впливу 
громадських інститутів і окремих людей на політику і міжнародні відносини. 
Розвиток Інтернет має пріоритетне значення для країн-лідерів в міжнародній 
політиці. Низький рівень розвитку Інтернету обмежує можливості країн брати 
участь в сучасних процесах інтеграції і розвитку міжнародних відносин, сприяє 
відставанню в економічній сфері. В той же час активне впровадження Інтернет 
спричиняє збільшення впливу на світовій політичній і економічній арені, сприяє 
досягненню стратегічних цілей, наприклад, з точки зору забезпечення 
національної безпеки. 

Таким чином, можна стверджувати, що політична і економічна глобалізація 
створила умови для глибокого проникнення Інтернет у міжнародну діяльність. 
Можна виділити два базові механізми дії Інтернету на глобалізацію 
міжнародних відносин.  

По-перше, Інтернет робить систему ухвалення рішень і взаємодії на 
міжнародному рівні прозорішим для держав і дозволяє ефективніше враховувати 
міжнародні чинники при розробці і реалізації національної політики.  

По-друге, Інтернет дозволяє широкому спектру недержавних організацій як 
національних, так і міжнародних, впливати на політику окремих держав, 
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примушуючи їх враховувати чинники і наслідки глобалізації, у тому числі ті, що 
спостерігаються в інших державах світу.  

Сказане вкотре підкреслює тезу стосовно зростання за останні десятиліття 
ролі Інтернет в міжнародній політиці. Отже, слід визнати, що Інтернет сьогодні 
– це всеосяжний інструмент політичного впливу і дії на соціально-економічний 
розвиток в умовах глобалізації міжнародних відносин.  

Як зазначалось вище, Інтернет є одним з чинників розвитку демократії у 
світі. Саме за його допомоги неурядові організації і громадяни, можуть 
розширювати сфери своєї участі в міжнародній і внутрішньодержавній 
діяльності. Прикладом цього є приєднання України до європейської ініціативи 
Відкритий уряд.  

Цікавим показником того, наскільки важливим стає Інтернет на світовій 
арені, являється вимога Європейського Союзу до країн, що бажають 
приєднатися до ЄС, відносно рівня розвитку Інтернету. Згідно з Планом дій Ради 
Європи для України передбачається прискорити реформи і модернізацію 
економіки країн кандидатів в члени ЄС, у т.ч. у сфері ІКТ [8].  

Тільки усвідомивши роль і значення Інтернету Україна здатна здійснити 
ривок в розвитку інформаційної інфраструктури, який спричинить якісні зміни в 
політичній, економічній, соціально-культурній і інших сферах, активізує 
позицію країни у міжнародних відносинах.  
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ІНФРАСТРУКТУРИ ЕЛЕКТРОННИХ БІЗНЕСІВ 
  

А.О. Мелащенко, к.ф.-м.н. 
Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України 

 
Вступ. Потреба держави у імплементації засад Закону України “Про 

Концепцію Національної програми інформатизації” [1], вимоги бізнесу щодо 
створення правочинів в електронній формі та бажання громадянського 
суспільства щодо реалізації вимог Закону України “Про адміністративні 
послуги” [2] у частині надання послуг через “Єдиний державний портал 
адміністративних послуг” створюють задачу розробки уніфікованого 
інструментарію, здатного вирішувати задачі інформатизації країни. Перераховані 
потреби є лише елементами інформаційного суспільства, зафіксованими на 
державному рівні ще у 1998 році [1]. За 15 років виконання завдань Національної 
програми інформатизації [1] досі не вдалося вирішити в цілому задачі 
електронної взаємодії держави, бізнесу та громадян. 

У доповіді запропоновано базові елементи інфраструктури електронних 
бізнесів (від англійського «business» – справа, спеціальність), застосування яких 
дозволить реалізувати вимоги кожного із суб’єктів інформаційного суспільства.  

Поточний стан. На сьогоднішній день, успішні приклади реалізації 
електронної взаємодії, як правило реалізуються методом жорстких, унікальних 
вимог основного “гравця”.  Прикладами підходу “твердої руки” є впровадження 
фіскальної звітності та поодинокі спроби впровадження електронного 
документообігу в рамках одного органу публічної влади. 

Очевидними недоліками цього підходу є висока складність застосування 
нав'язаного підходу до організації інших типів взаємодій, наприклад створення 
електронних правочинів. 
Цей підхід суперечить основним принципам “відкритої системи”, парадигми 
апаратного  та програмного забезпечення, яка сприяла бурхливому розвитку 
інформаційних технологій, починаючи з 90-х років минулого сторіччя. Суть 
парадигми полягає в оцінці відповідності системи вимогам: 

 інтероперабельності (функціональної сумісності) –  можливість 
створених систем та організацій працювати разом (взаємодіяти); 

 портабельності – програмне забезпечення є портабельним, коли 
вартість його перенесення на нову платформу (операційну систему, 
апаратну архітектуру тощо) менше вартості створення аналогічного 
програмного забезпечення “з нуля”; 

 унормованості (відповідності відкритим стандартам) . 
Однак, виконання вимог “відкритої системи” покращує ситуацію лише в 

конкретній галузі, але не надає загальнонаціональних інструментів 
імплементації різнорідних бізнес-процесів. Механізмами організації взаємодії 
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між суб’єктами суспільства є діловодство, відповідно реалізація електронного 
діловодства [3], як “відкритої системи” у інформаційному суспільстві, є 
мінімальними і достатніми вимогами для взаємодії всіх суб’єктів. 

Електронне діловодство. З перспективи виконавчої влади електронне 
діловодство має регулюватися “окремими нормативно-правовими актами” [4], 
які наразі відсутні. Тобто можна офіційно констатувати відсутність електронного 
діловодства в установах виконавчої влади України. Відповідно, першим кроком у 
впровадженні електронного діловодства є затвердження “Типової інструкції з 
електронного діловодства”. 

Прийняття “Типової інструкції з електронного діловодства” в цілому також 
не вирішує задачі, оскільки потребує технічного регулювання об’єктів 
електронного діловодства. У відповідності до ст. 6 Закону України “Про 
електронні документи та електронний документообіг” [5]: “Електронний підпис  
є  обов'язковим  реквізитом  електронного документа”. Тобто виникає потреба 
технічного регулювання множини сфер, які у сукупності складають 
інфраструктуру електронних бізнесів.  

Інфраструктура електронних бізнесів, складається з шести взаємно 
пов’язаних технічних регламентів. Мета інфраструктури – створити стабільний 
ІТ-базис розбудови електронних бізнесів із забезпеченням якості послуг. До 
інфраструктури електронних бізнесів входять такі технічні регламенти: 

1. Довірчих послуг[6] –  регламент напряму – через посилання на 
національні стандарти України вказує на обов'язкові для виконання вимоги до 
акредитованих центрів сертифікації ключів, які надають послуги ЕЦП та 
обслуговують винятково посилені сертифікати ключів. Також регламент 
встановлює вимоги до програмних продуктів, які генерують визнані в ЄС 
кваліфіковані підписи. 

2. Електронного діловодства – формулює вимоги до форматів та функцій 
роботи з електронними документами з акцентом на можливість довічного 
зберігання юридично правочинних електронних документів. 

3. Національної системи електронної ідентифікації – необхідність 
застосування систем електронної ідентифікації (eID) зумовлено досконалим 
поєднанням інформаційної безпеки і зручності для користувачів, які мають 
взаємодіяти зі значною кількістю застосувань (ідентифікація, аутентифікація), 
підписувати електронні документи (ЕЦП), ініціювати надійні екстранет-
з’єднання з узгодженням ключів тощо . 

4. Зареєстрованої електронної пошти – реалізує найпростіший та 
найпоширеніший спосіб обміну електронними документами. Основною 
відмінністю зареєстрованої електронної пошти від звичайної є можливість 
надати юридично значущі докази відправлення/отримання листів.  

5. Якості програмних продуктів – нині в Україні діє радянська модель 
Єдиної системи програмної документації, яка не гарантує дотримання повного 
життєвого циклу розробки програмного забезпечення. Створення регламенту 
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дасть можливість викласти обов’язкові вимоги до розробників програмного 
забезпечення, що значно підвищить якість та здешевить розробку. 

6. Комплексної системи захисту інформації – діючу нормативно-правову 
базу комплексної системи захисту інформації створено ще наприкінці 90-х років, 
і вона не відповідає вимогам сьогодення, а саме – не відповідає мережній 
природі більшості застосувань. Регламент підносить сучасний стан нормативно-
правової бази до світового рівня і, як наслідок, підвищує рівень інформаційної 
безпеки систем, що експлуатуються державними органами та приватними 
підприємствами. 

Висновок. Побудова множини електронних послуг у сферах управління 
держави, бізнесу та суспільства доцільно розпочинати із створення мінімально 
достатніх інструментів, які б давали можливість простої взаємодії всіх суб’єктів 
інформаційного суспільства. Виходячи із досвіду матеріального світу, об’єктом 
обміну між суб’єктами  інформаційного суспільства є юридично значущий 
електронний документ, підтриманий службами обміну електронними 
документами, архівного зберігання та валідації. Також, окрім служб “прямої дії”, 
доцільно ввести дві додаткові служби: 1) контролю якості програмного 
забезпечення та  2) інформаційної безпеки. 
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Згідно з Концепцією розвитку електронного урядування в Україні 

2010  року, однією із найбільш важливих засад електронного урядування – 
визнано створення єдиної інфраструктури міжвідомчої автоматизованої 
інформаційної взаємодії органів державної влади та місцевого самоврядування 
між собою, а також із громадянами і суб’єктами господарювання. Було також 
відзначено необхідність забезпечення інтерактивного режиму функціонування 
електронних ресурсів органів публічної адміністрації, потребу надання ними 
адміністративних послуг у режимі «єдиного вікна»; подолання «інформаційної 
нерівності», зокрема шляхом створення веб-порталів надання послуг; організації 
надання послуг громадянам і суб’єктам господарювання в електронному вигляді 
з використанням Інтернету та інших засобів, насамперед за принципом «єдиного 
вікна» [1].  

У жовтня 2012 року вступив в дію Закон України «Про адміністративні 
послуги», яким зазначено, що адміністративні послуги надаються суб’єктами 
адміністративних послуг безпосередньо, через центри надання адміністративних 
послуг та/або через Єдиний державний портал адміністративних послуг [2]. 
Зокрема, надано право фізичній особі, у тому числі фізичній особі – підприємцю 
отримувати адміністративні послуги незалежно від реєстрації її місця 
проживання чи місця перебування, крім випадків, установлених законом. 
Розширені можливості отримання адміністративних послуг і юридичними 
особами. Так, адміністративну послугу юридична особа має право отримати за 
місцем знаходження такої особи або у випадках, передбачених законом, – за 
місцем провадження діяльності або місцезнаходження відповідного об’єкта [3].  

Тому, одним із шагом у запровадженні вищезазначених можливостей 
суб’єктів звернення стане впровадження інформаційної системи «Регіональний 
веб-портал адміністративних послуг» (надалі – СИСТЕМА), яка спрямована на 
максимальне сприяння у наданні адміністративних послуг суб’єктам 
господарювання і населенню саме регіону.  

Метою СИСТЕМИ є підвищення ефективність роботи органів виконавчої 
влади і місцевого самоврядування у цьому напрямі. 

Кінцевими користувачами (бенефіціаріями) СИСТЕМИ є громадяни та 
суб’єкти господарювання, що звертаються до органів виконавчої влади та 
місцевого самоврядування за отриманням адміністративних послуг та 
документів дозвільного характеру згідно чинного законодавства України. 
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Мета СИСТЕМИ: 
 максимальне сприяння суб’єктам господарювання та населенню 

регіону у процесах отримання послуг; 
 створення для працівників органів виконавчої влади та місцевого 

самоврядування інструментів інформаційної підтримки 
надання  адміністративних послуг; 

 забезпечення неухильного додержання строків надання послуг; 
 спрощення процедур і скорочення термінів надання послуг 

громадянам та підприємцям; 
 створення єдиної точки доступу громадян та суб’єктів 

господарювання до всіх адміністративних послуг і дозвільних 
процедур. 

СИСТЕМА може бути застосована, як для окремого центру надання 
адміністративних послуг (ЦНАП), так і для цілого регіону, наприклад, це може 
бути область або місто з районним поділом.  

Кожний ЦНАП працює у власному інформаційному просторі, і  в той же 
час керівництво регіонального рівня може відслідковувати роботу усіх Центрів і 
мати уявлення про надання адміністративних послуг у регіоні в цілому.  

За таким принципом вже побудовано роботу у м. Києві [4] та м. Харкові [5] 
(на базі міського ЦНАП та його структурних підрозділів),  створити віртуальній 
офіс електронних послуг Дніпропетровської області «Відкрита влада» [6] тощо. 
Веб-портал адміністративних послуг міського / районного рівня забезпечує: 

 єдину електронну базу даних щодо адміністративних та дозвільно-
погоджувальних процедур міського/районного та регіонального рівнів; 

 міжвідомчу взаємодію представників адміністративних та дозвільних 
органів міста /районів; 

 контроль термінів виконання адміністративних та дозвільно-
погоджувальних процедур; 

 перегляд стану адміністративної / дозвільної справи заявником; 
 дистанційні консультації. 
СИСТЕМА складається з двох сайтів: внутрішнього і зовнішнього. На 

внутрішньому сайті відбувається взаємодія адміністраторів ЦНАП з суб’єктами 
надання послуг – органами виконавчої влади і місцевого самоврядування ( для 
побудови такої системи можуть бути використані технології ТОВ НВФ «ГРІС», 
як це було зроблено, наприклад, при створенні: порталу дозвільного центру м. 
Харкова у 2011р., порталу адміністративних послуг, м. Києва у 2012р., 
регіонального веб-порталу адміністративних послуг «Відкрита влада» система 
електронного документообігу, Дніпропетровської облдержадміністрації у 
2012р.).  

Зовнішній сайт   призначено для кінцевих користувачів СИСТЕМИ – 
юридичних та фізичних осіб, що звертаються за отриманням адміністративних 
послуг. Зовнішній сайт подає для усіх відвідувачів: 
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 інформацію про ЦНАПи, що обслуговуються СИСТЕМОЮ, в тому 
числі їх  адреси та графіки роботи, 

 посилання на нормативно-правові акти, які регулюють надання 
адміністративних послуг, 

 інформацію про процедури одержання адміністративних послуг, в 
тому числі: вичерпні переліки необхідних документів, терміни 
надання послуг, підстави для відмов тощо. 

Після реєстрації на сайті користувач отримує доступ до персонального 
“Електронного кабінету”, з якого він може: 

 звернутися за консультацією до фахівців ЦНАП і суб’єктів надання 
адміністративних послуг; 

 записатися на прийом до ЦНАП за допомогою електронної черги; 
 відстежувати в режимі он-лайн стан проходження документів по своїх 

справах; 
 замовити повідомлення про зміни у стані справи на електронну адресу 

або мобільний телефон; 
 подати заяву на отримання адміністративних послуг з обмеженого 

переліку, який визначає керівництво ЦНАП (“швидкі послуги”); 
 зберігати електронні копії особистих документів, виданих 

адміністративних актів і документів дозвільного характеру/відмов 
 самостійно формувати документи, необхідні для отримання 

адміністративних послуг, з використанням електронного цифрового 
підпису. 

Внутрішній та зовнішній сайти СИСТЕМИ синхронізовані, завдяки чому 
будь-які зміни в законодавстві, у переліку документів для отримання послуг, у 
проходженні процедур надання послуг, тощо, внесені державними 
адміністраторами ДЦ / адміністраторами ЦНАП внутрішнього сайту, миттєво 
стають доступними для перегляду користувачам зовнішнього сайту. Отже, не 
виникає потреби у додаткових робочих місцях для внесення інформації на 
зовнішній сайт. 

На внутрішньому сайті відбувається документообіг між ЦНАП і суб’єктами 
надання адміністративних послуг. 

 Адміністратор ЦНАП приймає від заявника документи, заводить 
справу, визначає послідовність кроків, необхідних для надання 
послуги відповідно до регламенту (технологічної картки). 

 Після реєстрації справи на порталі адміністратор ЦНАП направляє 
потрібні документи суб’єкту надання послуги, і на порталі з’являється 
запит на розгляд цих документів. 

 Суб’єкт надання послуги відповідає на запит, і на порталі з’являється 
інформація про  наданий документ або вмотивовану відмову. 

Уся ця інформація доступна заявнику у його персональному кабінеті. 
Механізм документообігу вмонтовано у внутрішній сайт СИСТЕМИ, це 

дозволяє уникнути зайвих витрат на закупівлю обладнання та ліцензійних 
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програмних засобів сторонніх виробників. Також скорочуються строки 
впровадження та навчання користувачів. 

Бізнес-процеси документообігу сформовані на основі технологічних карток 
адміністративних послуг, які в зручній для адміністратора ЦНАП формі 
заносяться до електронної бази даних порталу. Відкривається можливість 
реалізувати складні багатоетапні процеси отримання адміністративної послуги з 
можливістю контролювати терміни виконання на кожному етапі. Завдяки цьому 
можна мінімізувати кількість документів, які має надати заявник для отримання 
послуги. 

Адміністратори ЦНАП здобувають дієвий механізм для виконання своїх 
повноважень щодо моніторингу термінів виконання процедур при 
первинному/повторному зверненні заявників. Спрощується аналіз підстав для 
відмов  у наданні адміністративних послуг і виявлення на цьому ґрунті 
незаконних відмов. 

Ведуться журнали: 
 звернень за отриманням адміністративних послуг; 
 надходження результатів від суб’єктів надання послуг; 
 видачі результатів суб’єктам звернення. 
Передбачено формування статистичної і аналітичної звітності по усіх 

процесах, що здійснюються на порталі, у різноманітних розрізах: за центрами, 
суб’єктами надання послуг, окремими послугами, адміністраторами тощо. 

Організація роботи СИСТЕМИ за принципом «хмарних технологій», коли 
робота ЦНАП цілого регіону зосереджується на одному сервері, призводить до 
економії бюджетних коштів на розробку, впровадження, подальше технічне 
обслуговування СИСТЕМИ та захист інформації. 
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Ефективне управління містом, його сталий розвиток сьогодні неможливі  

без сучасних електронних засобів доступу до інформації та організації 
управління за допомогою інформаційних технологій. Наша держава обрала  
шлях розвитку інформаційного суспільства слідом за розвиненими країнами 
всього світу. Поступ дійсно відбувається в напрямах збільшення ролі інформації 
та знань в житті суспільства, зростанні кількості людей, що зайняті 
інформаційними технологіями та комунікаціями, доступ до світових 
інформаційних ресурсів.  

Важливим чинником в діяльності органів місцевого самоврядування 
сьогодні стають  комунікації та  виробництво інформаційних продуктів і послуг, 
а в побут впроваджується термін електронне врядування.  

За визначенням Марка Гернона, віце-президента програми з електронного 
уряду Нью-Йорка, електронне урядування є „використання інформаційних 
технологій для прямого надання державних послуг споживачам цілодобово і 7 
днів на тиждень. Покупцем може бути громадянин, підприємство чи урядова 
установа. Електронне урядування надає послуги у спосіб, найбільш зручний 
покупцеві і в той же час дозволяє урядові надавати ці послуги за набагато меншу 
вартість” [1]. 

Такі підходи до надання муніципальних послуг вимагають модернізації 
самого процесу управління згідно з можливостями інформаційних та 
комунікаційних технологій. Без інтеграції у інформаційне, електронне 
суспільство, без сучасних електронних засобів доступу до інформації та 
організації управління за допомогою інформаційних технологій, а ні ефективне 
управління містом, а ні його сталий розвиток неможливі [2]. 

Сьогодні ряд міст успішно впроваджують електронні системи за 
допомогою яких можна організувати виконання будь-яких стратегічних завдань, 
ефективне керування міським господарством, результативну взаємодію всіх 
міських служб, організацій та структур, а головне – мотивувати та організувати 
міську громаду до спільної роботи.  

Успішними прикладами є органи місцевого самоврядування великих і 
середніх міст Вінниця, Бердянськ, Івано-Франківськ, Харків та інші. Адаптація 
технологій та інструментів електронного врядування для малих міст реалізовані 
окремими компонентами в ряді громад. Це пов’язано з обмеженими 
фінансовими, матеріальними та кадровими ресурсами. Але майже дві третини 
малих міст України мають офіційні сайти міських рад, де забезпечується доступ 
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громадян до публічної інформації, надається інформація про муніципальні 
послуги, їх перелік та порядок отримання [3]. 

Місто Українка Київської області є одним з небагатьох малих міст 
районного значення, де впроваджено електронний документообіг у виконавчому 
комітеті міської ради та комунальних підприємствах, створено цілодобовий call-
центр, що також вмонтований в єдину систему звернень до Центру 
муніципальних послуг. В системі електронного врядування міста вагому роль 
відіграє інформаційний портал, де акумульовано всю інформацію для 
внутрішнього і зовнішнього споживача послуг. Для ефективної комунікації 
влади і громадськості діють комунальна газета та місцеве телебачення. 
Ефективна діяльність такого місцевого уряду підтверджується сертифікатом на 
відповідність вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2008. 
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Останні роки XX століття ознаменувались тим, що 35-40% економічно 

активного населення перемістилося з промисловості в сферу послуг, яка 
перетворилася на домінуючу галузь національної економіки у багатьох 
державах. Особливе місце в електронній міжнародній торгівлі займає торгівля 
послугами. Основна причина такого стану полягає в тому, що суспільство стало 
на шлях нової,постіндустріальної стадії розвитку, на якій головними 
виробничими ресурсами є знання, інформація і наукові досягнення. Такі зміни, 
при яких людський капітал і інновації стали головними рушійними 
силами,призвели до появи у ХХІ столітті такого поняття як «нова економіка». 

Як зазначається в роботі [1], поняття «Нова економіка» має безліч різних 
трактувань. Якщо проаналізувати кожне, узагальнити і спробувати уловити 
основну суть, то «нова економіка» являє собою синтез декількох найбільш 
ефективних галузей економіки, націлених на використання інновацій і 
грунтованих на передових досягненнях IT- технологій. Таке поняття отримало 
широке поширення в 90-х роках ХХ століття. Даний період є періодом початку 
поширеного використання Internet, а також бурхливого розвитку ІТ- компаній 
[2]. 

Отже, у основі розвитку «нової економіки» лежать досягнення в області 
глобальних інформаційно-комунікаційних технологій. Завдяки таким 
технологіям з'явилась можливість доступу до інформаційних ресурсів в 
Глобальній мережі - Internet. За даними за 2012 рік в Глобальній мережі 
налічується близько 2.405 мільярдів користувачів. З них має доступ до Internet ( 
від загальної кількості) 44.8 %  населення Азії (1,1 млрд., в т.ч. Китай - 565млн.), 
3.7 %  (90млн.) - Близького Сходу, 7.0%(167млн.) - Африка 10.4%(255млн.) - 
країни Латинської Америки, 21.5 %  (519млн.) - країни Європи, 1.0%(24,3млн.) - 
Австралія, 11.4%(274млн.) - Північна Америка. [3], [4]. 

У 2013 році кількість користувачів  Internet збільшилась. Продовжує 
лідирувати Азія, а Китай є лідером серед країн ( 604 млн. користувачів).  

Порівняно із розвиненими країнами Західної Європи та Північної Америки 
проникнення Internet в Україні поширюється трохи повільніше. Наприклад, 
співставний з Україною рівень проникнення Internet (56%) був у США у травні 
2013 року, тільки не серед усього дорослого населення, а у віковій групі 65 років 
та старші. Наразі рівень проникнення Internet серед дорослого населення у 
Сполучених Штатах у 2013 році складає 85%, 83 % у Великобританії,в Україні 
лише 49.8%.[5] 
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А доступ до мережі Internet за допомогою мобільного телефону у проміжок 
часу між 2010 і 2013 виріс з 24 % до 53 %. Зокрема відсоток китайських 
користувачів, які отримують доступ до Internet через мобільний телефон зросла 
до 81 відсотків в 2013 році з 74,5 відсотка в 2012. У 2013 році 72 % всіх 
дорослих купили товари або послуги он-лайн, в порівнянні з 53 % в 2008 році. 
Наявність таких можливостей значно розширює межі використання електронної 
торгівлі, у т.ч. і у міжнародній торгівлі. 

У широкому сенсі електронну торгівлю часто сприймають як сучасну 
методологію ведення бізнесу, яка націлена на скорочення витрат як часу, так і 
коштів, покращення якості пропонованих товарів і послуг. При такому 
трактуванні поняття електронної торгівлі вона доволі часто ототожнюється з 
електронною комерцією і включає в себе електронний обмін даними, 
використання електронних засобів зв’язку, зокрема, електронної пошти, 
електронних дощок оголошень, е-каталогів тощо.  

На думку окремих дослідників поняття «Електронна комерція» значно 
ширше і більш містке. Так, вважається, що електронна комерція - це окрема 
сфера економіки, яка вбирає в себе усі фінансові і торгові операції, які 
здійснюються за допомогою комп'ютерних мереж, а також усі бізнес-процеси, 
що пов'язані з проведенням цих операцій. Виходячи з даного розуміння, 
електронна комерція включає в себе такі поняття як електронний обмін 
інформацією, електронні гроші, електронний маркетинг, електронні страхові 
послуги, електронний банкінг, електронний рух капіталу і електронна торгівля. 
Отже, як бачимо, за таких умов електронна торгівля є лише складовою такого 
поняття як електронна комерція. 

Так, американські вчені А. Саммер та Г. Дункан у своїй роботі “Електронна 
комерція” розмежовують поняття електронна комерція та електронна торгівля, 
зазначаючи, що друга є лише категорією першої, так як обмежується 
безпосередньо операцією купівлі-продажу [6]. 

Таким чином, на підставі існуючих точок зору дослідників на електронну 
торгівлю, а також міжнародних правових актів можна визначити основні ознаки 
електронної торгівлі : 

1. Електронна торгівля являє собою різновид підприємницької діяльності, 
яка відрізняється від інших видів лише особливим способом здійснення, а саме, 
за допомогою інформаційно-телекомунікаційних технологій.  

2. Електронна торгівля вимагає обов'язкової наявності спеціалізованого 
обладнання і програмного забезпечення, яке має забезпечити безпечний і 
надійний доступ до інформаційно-телекомунікаційної мережі.  

3. У електронній торгівлі приймають участі три типи суб'єктів: компанії, 
організації, підприємства - тобто бізнес – Business (B), окремі громадяни (тобто 
фізичні особи – Consumer (C) ) і держава – Government (G).  
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Визначають декілька основних моделей взаємодії цих суб'єктів електронної 
торгівлі: 

 B2B (англ. BusinesstoBusiness) - електронна торгівля здійснюється між 
компаніями, тобто юридичними особами; 

 B2C (англ. BusinesstoConsumer) - електронна торгівля, яка передбачає 
продаж товарів і надання послуг компанією(тобто юридичною 
особою) споживачеві, який є фізичною особою; 

 С2С (англ. ConsumertoConsumer) - електронна торгівля, що 
здійснюється між двома суб'єктами, кожен з яких є фізичною особою. 

 B2G, G2B, G2C, C2G, G2G - моделі взаємодії в процесі електронної 
торгівлі, де одним з суб'єктів виступає держава. Вона може 
виконувати як роль продавця, так і роль покупця. 

За даними Саміту «Global E - commerce» у п'ятірку країн з найбільш 
широким товарообігом в галузі електронної торгівлі увійшли Великобританія, 
Німеччина, Франція, Іспанія і Росія. Як з'ясувалося, жителі Великобританії 
більше за усіх інших витрачаються на здійснення електронних покупок. Так, 
кожен з жителів за 2012 рік витратив близько 2466 євро. З числа користувачів 
Internet в Німеччині(68,9 млн.чел.) он-лайн покупців налічується близько 37 
млн., тобто більшеніж 50% [7].  

В матеріалах Саміту визначена четвірка європейських країн, в яких 
найшвидшими темпами розвивається е-торгівля. До них увійшли такі країни як 
Туреччина, Греція, Україна і Угорщина. Окрім цього вказується, що завдяки 
розвитку мобільних технологій об'єм ринку мобільної комерції в Європі в 2012 
році виріс до 17 млрд. євро і склав близько 5,5% загального об'єму електронних 
продажів [7].   

За даними ForresterResearch очікується що сума продажів в електронній 
торгівлі для Європи збільшиться з $146 млрд. в 2012 р. до $249 млрд. у 2017 році 
[8]  Завдяки збільшенню використання мобільних пристроїв і збільшенню 
магазинами інвестицій у свої віртуальні підрозділи до 2017 року прогнозується 
збільшення на 9% долі Internet-продажів і у США в порівнянні з 2009 роком [9].  

Згідно з програмою Міністерства промисловості і інформатизації Китаю в 
2015 р. об'єм роздрібних он-лайн продажів повинен скласти 9% від усього 
роздрібного обороту в Китаї і досягти відмітки в 3 трлн. юанів (біля $470 млрд.). 
У тій же програмі ставиться завдання по збільшенню загального об'єму ринку e - 
commerce з 4,5 трлн. юанів в 2011 р. до 18 трлн. юанів в 2015 р., в основному за 
рахунок подальшого розвитку оптової Internet-торгівлі між середніми і малими 
компаніями [10].    

Таким чином, можна зробити висновок стосовно того, що електронна 
міжнародна торгівля демонструє значні темпи розвитку і високий рівень 
прибутковості, а європейські країни залишаються лідерами в здійсненні 
електронної торгівлі в довгостроковій перспективі. 
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ЗАЛУЧЕННЯ ІТ-ГРОМАДСЬКОСТІ ДО УЧАСТІ У ЕЛЕКТРОННОМУ 
УРЯДУВАННІ 

 
О.Г. Полесіна  

Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії 
державного управління при Президентові України  

м.Одеса, Україна 
 
Сучасний стан розвитку подій в Україні довів, що абсолютно новий рівень 

прозорості та відкритості влади можливий лише за умови співпраці з 
громадянським суспільством та врахуванням їхніх пропозицій. Оскільки ми 
живемо в світі технологій, залучення до участі у громадських Інтернет-проектах 
IT-спеціалістів та креативного класу молоді, які мають громадянську позицію, є 
головною умовою для успіху розбудови якісно нової держави.  

Ініціатива активістів ІТ-професіоналів особливо необхідна для розвитку тієї 
України, в якій буде комфортно жити та працювати. Окрім того, відкриття 
урядових даних в Україні стимулюватиме ріст ринку сервісів для громадян, який 
у Європейському Союзі уже оцінюється більше ніж у 60 мільярдів євро на рік.  

Для України зараз настав новий час – це час можливостей, у тому числі для 
IT-спільноти. В Україні електронне урядування мають створити люди, тому 
залучення громадських активістів, програмістів, професійних розробників та 
дизайнерів до розробки інноваційних веб- та мобільних сервісів для держави та 
для громадян є першочерговою задачею.  

З мето залучення IT-спеціалістів та креативної молоді для створення 
суспільно корисних сервісів на основі урядових державних даних громадянська 
платформа SocialBoost за підтримки компанії «Майкрософт Україна» та 
Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації організовує та 
проводить всеукраїнські конкурси-хакатони. [1] 

SocialBoost – це організація, яка займається розвитком громадянських 
інтернет-проектів. Вже кілька років SocialBoost проводить конкурси-хакатони на 
соціально корисну тематику, є організатором щорічного Міжнародного Форуму 
«Громадські інновації». Крім того, SocialBoost займається пошуком ресурсів та 
менторством проектів на різних стадіях. 

Хакатон (англ. hackathon, від hack – хакер та marathon — марафон) — захід, 
під час якого різні спеціалісти в області розробки програмного забезпечення 
інтенсивно і згуртовано разом працюють над розв'язанням якоїсь проблеми, або 
створенням нового додатку чи сервісу. (Матеріал з Вікіпедії — вільної 
енциклопедії). [2] 

Громадські активісти, молоді підприємці та розробники з усієї України, 
використовуючи сучасні технології, можуть запропонувати свої рішення у таких 
категоріях: 
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 прозорість влади: веб-проекти, метою яких є контроль за 
результативністю діяльності органів влади; 

 взаємодія держави та громадян: сервіси, що допомагають центральним 
та муніципальним органам влади ефективніше забезпечувати суспільні 
та особисті потреби громадян; 

 кризові рішення, що допомагатимуть врятувати життя та майно 
громадян у випадках надзвичайних ситуацій (війна, масові конфлікти, 
природні катастрофи тощо). 

Також нещодавно в Україні розпочала роботу Фейсбук-спільнота Майдан-
Хакатон. ІТ-Хакатон – це постійно діюча група добровольців, яких об’єднує 
спільна мета: побудова кращої країни за допомогою новітніх технологій. 
Завданням групи є розробка, запуск та підтримка ІТ-інструментів, що покликані 
задовольнити потреби суспільства. 

Перш за все, це небайдужі громадяни України, які хочуть змінити свою 
країну на краще та вбачають у новітніх технологіях потужний інструмент таких 
змін. Наразі група складається з більш як 4500 учасників, серед яких є як ІТ-
спеціалісти, так і представники інших галузей. За останній час до реалізації було 
отримано більше 300 ідей та проектів. Багато з них вже втілюються в життя. [3] 

Для об’єднання та систематизації всієї інформації, що стосується ІТ-
Хакатону, було створено інформаційний портал hackathon.org.ua. Він об’єднує 
групу та служить онлайн-майданчиком, на якому можна розмістити інформацію 
про свій проект, запропонувати ідею або приєднатися до групи ІТ-добровольців. 

ІТ-Хакатон спільно з об'єднанням «Українське IT-співтовариство» 
запустило онлайн-і оффлайн-хакатон під назвою «Прозорість – інструмент 
громадянина». Головна мета проекту – розробити та впровадити IT-технології, 
які допоможуть суспільству і державі на перехідному етапі розвитку країни. 

Координатором проекту виступає Фейсбук-спільнота Майдан-Хакатон. На 
сторінці групи викладено всю інформацію щодо того, як приєднатися до 
ініціативи або проекту, як запропонувати свої ідеї та знайти людей для 
реалізації.  

Активісти з різних куточків України запропонували близько ста проектів, 
серед яких – ІТ-система недопущення корупції, електронний паспорт, відеозвіти 
депутатів про свою діяльність та інформаційний ресурс для мешканців міст із 
даними про комунальні тарифи, екологію, медичне забезпечення, дороги та 
злочинність. 

Приклади проектів: 
Проект «Електронний паспорт» у вигляді чипа, який можна інтегрувати в 

різні пристрої (годинник, телефон, перехідник USB). Гаджет має бути 
захищений від шахраїв і фізичного знищення, працює тільки з відбитком пальця 
власника. Взаємодіє із загальнодержавною базою людей, завдяки чому можна 
відразу роздруковувати документи з держструктур і отримувати доступ до них 
онлайн. Також може використовуватися для електронної системи голосування і 
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для розширення базових можливостей. Наприклад, пожежні можуть подати 
сигнал SOS, медики зняти біометричні показники і статистику, а військові 
використовуватися як доповнення до 3D навігатору. Проект поки існує тільки у 
формі ідеї. 

Проект http://persony.info. Ресурс, на якому збиратиметься «візуальна 
біографія вчинків політиків».  

Проект Troll Patrol. Продукт, який аналізуватиме базу даних коментарів і 
класифікувати користувачів. За допомогою цих даних, активісти планують 
розпізнавати аномальні активності коментаторів, ботів і тролів. 

Проект «Відкритий бюджет». Ідея полягає в тому, щоб створити сервіс за 
допомогою якого можна було б відстежувати розподіл бюджету з деталізацією 
до конкретної посади, кількості закуплених речей з посиланнями на тендери і 
місця закупівель. 

Проект «Народний Парламент». Автори проекту називають його «Першим 
українським народним парламентом». Планується з його допомогою встановити 
народний контроль за роботою держструктур, створити майданчики для 
народних віче і онлайн-референдумів. 

Проект «IT система недопущення корупції». Планується створити так 
званий департамент нагляду за владою, який розслідуватиме антикорупційні 
схеми. За кожним співробітником цього відділу повинен бути закріплений GPS 
навігатор і проводитиметься онлайн-трансляція всіх його активностей. Таким 
чином хто завгодно може зайти в інтернет і подивитися, чим займаються 
спостерігачі. 

Проект «Інформаційна система державного управління». Це система 
державного масштабу, в якій буде відображатися вся інформація про державне 
управління – витрати, податки, контроль бюджету, база документообігу, всі 
реєстри і так далі. Ідея полягає в тому, щоб при виконанні своїх службових 
обов'язків кожен держслужбовець реєструє свої дії в системі. На думку авторів 
ідеї, це дозволить вести контроль за своєчасним виконанням завдань і поліпшить 
прозорість роботи органів влади. 

Проект CityScale.com.ua. Інформаційний ресурс міського жителя, який 
дозволяє швидко і зручно отримати докладні дані про умови життя, таких як 
вартість житла, комунальні тарифи, злочинність, екологія, медичне 
забезпечення, освіту та інші, починаючи з окремого будинку і закінчуючи цілою 
країною. Дані доступні у вигляді інтерактивних карт і файлів відкритих даних. 

Проект «Пошукова система корупціонерів». Система яка аналізуватиме 
вартість майна держслужбовця і його сім'ї за співвідношенням до 
зареєстрованих надходжень. Підрахунок коефіцієнта буде проводитися за 100-
бальною системою. 

Проект: «Вибрав? Контролюй». Вебсайт – агрегатор інформації про 
державних службовців, які вже займають посаду або претендують на певну 
посаду. Ресурс класифікує чиновників за сферою діяльності, географічно (у 
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якому окрузі, області або районі він/вона займає цю посаду). Користувачі 
фільтрують персон за категоріями. Ресурс постійно модерується, адмініструється 
та поновлюється. 

Проект «Тендери». інформаційна сторінка, яка покликана упрозорити 
існуючу систему тендерів та запобігти процвітанню корупційних схем у цій 
сфері. 

Проект «Онлайн-податки». Система сплати громадянином податків онлайн 
(розширення існуючих державних систем) та принаймні номінального 
інформаційного звіту про те, куди та коли надійшли кошти громадянина. 

Проект «Пряма демократія». Створення інструменту прямої демократії, а 
саме – можливості для кожного громадянина України впливати практично в 
реальному часі на законотворчий процес та процес реформування. 

Кожен громадянин може:  
 запропонувати свою ідею у проекті «Прозорість – інструмент 

громадянина». Всі запропоновані ідеї після обробки потрапляють до 
голосування за проекти. 

 обирати найважливіші проекти, додавати свої коментарі та долучатися 
до процесу розробки. 

Ознайомитися з повним списком ідей та проголосувати за них можна на 
порталі ІТ-Країна. [4] 

Наприкінці можна зазначити, що розробка, впровадження та популяризація 
ІТ-інструментів, котрі допоможуть громадянам на перехідному етапі та під час 
розбудови нової країни – це головна мета розвитку е-урядування. Це креативна 
пропозиція українському суспільству щодо роботи у прозорому та технологічно 
функціональному середовищі із поступовим залученням соціальних та 
державних структур, життєдіяльність якого забезпечуватимуть самі люди. 
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Реалізація Концепції електронного Уряду тісно взаємопов'язана з 

реформування державного управління. Недовіра до уряду та розвиток 
громадської свідомості співпали з розвитком нового державно – 
адміністративного   менеджменту. Концепція «Governanse» описує напрями 
сучасних адміністративних реформ, які об‘єднують механізми, процеси, 
інститути та організації, через які можливе досягнення балансу інтересів у 
суспільстві. Формування нової моделі публічного державного управління 
передбачає зміну підходів до використання IT у процесах формування  та 
реалізації управлінських рішень. 

Важливим елементом в економіці кожної країни є ефективна організація 
процесу державних закупівель. Окремі аспекти впровадження і функціонування 
інформаційних технологій в організації державних закупівель знайшли 
відображення в працях вітчизняних і російських науковців, зокрема Н. Ткаченко, 
В. Смиричинського, О. Овсянюк-Бердадіної, К. Кузнєцова, С. Дашкова та ін. 
Однак недостатньо дослідженими залишаються питання законодавчого 
забезпечення електронних закупівель, спеціальних електронних програм і 
систем, основних напрямів впровадження електронних державних закупівель та 
їх практичного використання. 

Інституційною основою щодо розбудови інформаційних технологій у сфері 
державних закупівель є досить широке правове поле. Насамперед це Закони 
України "Про інформацію", "Про Національну програму Інформатизації", "Про 
електронні документи та електронний документообіг", "Про електронний 
цифровий підпис", "Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в 
Україні на 2007–2015 роки". 

Проаналізувавши законодавчу базу щодо інформаційних технологій у сфері 
державних закупівель, слід зазначити, що удосконалення необхідно здійснювати 
у напряму: підготовки законопроекту з внесенням відповідних змін до 
здійснення електронних державних закупівель; здійснення заходів щодо 
створення загальнодержавної інформаційної системи; істотного підвищення 
рівня доступу населення до державних інформаційних ресурсів і систем надання 
послуг через глобальну інформаційну мережу Інтернет; розробки і 
впровадження національних стандартів щодо криптографічного захисту 
інформації й електронного цифрового підпису. 

Система електронних державних закупівель широко використовується 
зарубіжними країнами, такими як Данія, Франція, Швеція, Німеччина, 
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Нідерланди тощо.  В цих країнах практикуються такі форми електронних 
державних закупівель: 

 електронний ринковий майданчик, де відбувається обмін інформацією 
між посередником і продавцем. Електронні каталоги, що містять 
детальну інформацію на веб-сторінках постачальників про товари, 
послуги і роботи з можливістю розповсюдження її електронною 
поштою; 

 електронні системи інформування ринку про торги, що містять 
інформацію про угоди між замовниками та учасниками торгів; 

 електронні аукціони, що є форматом електронних закупівель, при 
якому допускається зменшення цін постачальників. 

Наприклад уряд Швеції вже пересвідчився, що при переході на електронну 
систему закупівель економія коштів становить 50%. Система виявилася 
настільки ефективною, що нині державними установами Швеції близько 95 % 
закупівель проводиться через електронні канали. 

Про позитивний вплив такого роду заходів свідчить досвід інших країн 
СНД. Так, установам Казахстану в 2010 році упродовж 9 місяців при проведенні 
держзакупівель вдалось заощадити 36,1 млрд. тенге завдяки ініційованому 
Міністерством фінансів цієї країни переводу механізмів державних закупівель в 
електронний формат. При цьому найбільш суттєва економія була отримана 
завдяки проведенню закупівель шляхом запиту цінових пропозицій (22,5%, або 
20,3 млрд. тенге) [1].  

Електронна система проведення торгів запроваджена також і в Білорусі. 
Урядом цієї країни затверджено Положення про порядок здійснення 
електронних аукціонів, яке набуло чинності з 1 січня цього року. 

Не дивлячись на певні проблеми в державному секторі в Україні також 
здійснені певні кроки щодо запровадження системи держаних закупівель через 
інтернет. Зокрема 08 липня поточного року набрав чинності Закон України від 
07.06.2012 за № 4917 « Про внесення змін до Закону України « Про здійснення 
державних закупівель» щодо впровадження процедури електронного 
реверсивного аукціону», яка передбачає проведення відкритих торгів у формі 
аукціону за методом зниження цін договору (лота) , проведення якої 
забезпечується оператором електронного майданчика на сайті в мережі Інтернет 
в режимі «он-лайн», з використанням електронного цифрового підпису. 

Урядовий законопроект свідчить, що торги в онлайн-режимі повинні стати 
добровільними, а державний контроль послаблять. Також буде скасована 
можливість проведення закупівлі в одного учасника на товарних біржах. 
Експерти вважають, що в такому вигляді закон про держзакупівлі буде 
наближений до європейських норм, де електронні аукціони проводяться за 
бажанням замовника [3]. 

Розглянемо статистичні дані щодо кількості в Україні про закупівлі за 
останні п’ять табл. 1. 
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Таблиця 1 
Інформація про кількість та відсоткову частку укладених замовниками 

торгів договорів про закупівлю в Україні в розрізі процедур закупівлі в Україні 
за 2007 – І квартал 2012 року* 

 

Види 
процедур 
закупівлі 

2007 2008 2009 2010 2011 

І 
квартал 

2012 
року 

Відкриті 
торги 

44405 
41,23 % 

41153 
61,9 % 

31640 
62,78 % 

37230 
67,28 % 

63223 
79,88 % 

16448 
39,91 % 

Двоступеневі 
торги 

325 
0,3 % 

275 
0,41 % 

365 
0,72 % 

321 
0,58 % 

311 
0,39 % 

1 
0,01 % 

Запити 
цінових 
пропозицій 

48077 
44,64 % 

12845 
19,32 % 

15334 
30,43 % 

13914 
25,14 % 

9205 
11,63 % 

2809 
6,82% 

Попередня 
кваліфікація 
учасників 

-  -  -  -  
214 

0,27 % 
10 

0,02 % 

Торги з 
обмеженою 
участю 

2618 
2,43 % 

1346 
2,02 % 

292 
0,58 % 

194 
0,35 % 

-  -  

Закупівля у 
одного 
учасника 

11231 
10,43 % 

9528 
14,33 % 

2752 
5,46 % 

3068 
5,54 % 

6186 
7,82 % 

21942 
53,24 % 

Редукціон 1033 
0,96 % 

1335 
2,01 % 

13 
0,03 % 

610 
1,10 % 

-  -  

РАЗОМ 107689 66482 50396 55337 79139 41210 
 
*Джерело: Підмогильний О.О. «Особливості організаційно-правового 

регулювання договірних зобов’язань у сфері державних закупівель в Україні» – 
Вестник. Наука и практика, 2013 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://конференция.com.ua/pages/view/864 

 
Як бачимо, останнім часом значно зросла кількість укладених договорів 

про закупівлю за неконкурентною процедурою – закупівлю у одного учасника. 
Це пов’язане, насамперед з тим, що левову частку торгів на початку 2012 року 
проведено замовниками на закупівлю у монополістів таких предметів закупівлі 
як: постачання природного газу, електричної енергії, теплової енергії та 
водопостачання. 
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Використання ІТ технологій  у проведенні державних закупівель 
забезпечують контроль населення та громадянських організацій над діями уряду. 
У світому рейтину країн по рівню розвитку електронного уряду на підставі 
розрахунку індексу розвитку електронного уряду  (The E-Government 
Development Index, EGDI) Україна займала у 2012 році 68 місце, це втрата 
позицій, тому, що у 2002 році – 45 місце, у 2004 – 48 місце, у 2006 році – 41 
місце, у 2009 році – 54. Тенденція EGDI за останні роки відображена на (рис.1.) 

 

 
 

Рис. 1. Динаміка індексу EGDI по Україні, Россії та 
Білорусії за 2002 – 2012 рр. 

 
Досвід інших країн, які досягли певних успіхів в розвитку інформаційного 

суспільства доводить, що інформаційна сфера потребує уваги та участі вищого 
керівництва держави, створення відповідних органів координації та управління 
інформаційною сферою. 
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Замість післямови 
 

«СОЗДАНИЕ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ ЦИФРОВОГО БУДУЩЕГО» 
 

Доповідь прем’єр-міністра Великобританії 
Лондон, 22 березня 2010 року 

 
После выхода из кризиса перед нами встают следующие злободневные 

вопросы: какой мы хотим видеть Великобританию в будущем и кто нас к этому 
приведет? 

Перед нами стоит такой выбор: кто более всего подходит для работы? Кому 
стоит доверить промышленность? А кому Национальную службу 
здравоохранения, школы и социальные организации? 

Решения об изменениях, которые мы должны принять в этом году, 
приведут нас к лучшей жизни в будущем. 

Но мы должны задать вопрос: у кого есть план не только по 
восстановлению, но и по обеспечению дальнейшего роста? План, который будет 
означать для нас не только наличие рабочих мест сегодня, но и их наличие для 
наших детей? План, который будет рассматривать британский бизнес не только 
как преуспевающий в пределах своего поколения, но и как лидирующий среди 
мировых экономик следующего поколения? 

Принятый на этой неделе бюджет переведет нас на следующий уровень 
нашего плана по достижению стабильного роста. 

Он базируется на двух основных принципах: 
Во-первых, учитывая хрупкость экономической ситуации как внутри 

страны, так и за рубежом, и продолжающееся ослабление мировой финансовой 
системы, необходимым условием сейчас становится способность сделать всё 
возможное, чтобы создать и воплотить в жизнь планы по восстановлению и 
вернуть Великобританию на твёрдый курс к усиленному и сбалансированному 
росту. 

Во-вторых, когда обеспечено восстановление, и частный сектор в силах 
стимулировать подъем без особой поддержки правительства, мы должны 
осторожно, но решительно вернуть обществу эти заимствование честно и без 
повреждения ведущих коммунальных сервисов. 

Наша стратегия роста осуществляется не за счёт жесткого плана 
сокращения дефицита, который мы уже изложили, скорее она является основой 
к нему. Потому что рост создает рабочие места, стимулирует спрос и приносит 
доходы. 

Мы знаем, что сильный и сбалансированный рост, в котором мы нуждаемся 
не осуществится, если мы просто ничего не сделаем, отступим и оставим всё это 
под контроль стихийных рыночных догм. Если мы что-то вынесли из мирового 
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кризиса последних двух лет, то это то, что на свободные и нерегулируемые 
рынки нельзя положиться, если мы хотим светлого будущего для всех наших 
граждан. 

Вместо спекуляций на жестоких теориях о не вмешательстве государства в 
экономику, нам нужна новая промышленная стратегия для нашей страны, 
основанная на открытом сотрудничестве бизнеса,  общества и государства – 
вместе все мы можем поддерживать предприятия как машину экономического 
роста и открытия предпринимательских, инновационных и динамичных 
талантов Великобритании. 

Поддерживая те сферы, в которых у Великобритании есть или могут 
появиться преимущества на мировом рынке, страна действительно может 
опередить весь мир. 

Это означает, что везде, где необходимо, нужно вкладывать в обеспечение 
условий, при которых частное предпринимательство может процветать в этих 
сферах. 

Такие сферы как инновационное производство, экологически чистая 
энергетика, высокоскоростное железнодорожное сообщение, фармацевтическая 
продукция, наука и исследования и, разумеется, цифровая промышленность – 
это именно то, на чём я бы хотел сосредоточить свои замечания этим утром. 

Я хочу, чтобы сегодня мы представили Великобританию 2020 года – 
Великобританию, которую мы можем создать на качественно новом уровне этих 
сфер знаний, и Великобританию, которая лидирует в мире в открытом, частном 
и интерактивном социальном и коммунальном обслуживании и новой политике. 

Я хочу сделать ряд радикальных предложений, которые будут включать 
перестановки и изменения в существующих расходах, включая готовность 
отменить действующие проекты, которые – вместе с более детализированным 
планом, утвержденным в среду министром финансов – помогут нам сохранить 
миллиарды фунтов стерлингов в год на расходы государственного сектора за 
следующие несколько лет. 

Я хочу, чтобы Великобритания стала мировым лидером электронной 
экономики, которая создаст к 2020 году более четверти миллиона 
квалифицированных рабочих мест; мировым лидером в оказании 
государственных услуг, при помощи которого мы можем предоставить право 
голоса и выбора гражданам и потребителям; а также мировым лидером в сфере 
новой политики, где голос для обратной связи и совещательных решений может 
изменить саму схему принятия локальных и национальных политических 
решений. 

Основа цифровой трансформации, которую мы, возможно, увидим в 
следующую декаду, заключается в новом поколении веб, которое называется 
семантической сетью, или  сетью соединенных данных. 

Это новое поколение веб представляет собой весьма простую концепцию, 
но я верю, что оно имеет потенциал стать как революционной, так и 
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разрушительной для существующего бизнеса и организационных моделей, какой 
когда-то была сама сеть Интернет, заменив нашу работу с документами и 
файлами работой с данными и информацией, и, таким образом, открывая 
возможность преодолевать трудноразрешимые моменты  и давая прямые ответы 
на прямые запросы данных или информации. 

Это изменит все основы ведения бизнеса – с новыми предприятиями, не 
пользующимися коммуникативными услугами традиционных СМИ и 
правительственных организаций: новые предприятия раскручиваются с 
помощью более свободного доступа к информации. 

Новая ступень развития всемирной паутины будет предоставлять 
гражданам возможность самим составлять список услуг в зависимости от их 
запросов, постоянно проверять степень исполнения, взаимодействовать со 
специалистами, занимающимися их вопросами, и не зависеть от 
государственных служащих. 

Сегодня я могу объявить о первом финансировании следующей стадии 
этого исследования –  30 миллионов фунтов будут потрачены на создание нового 
института, института науки в области виртуальных сетей, базирующегося здесь, 
в Великобритании, и взаимодействующего с Правительством и британским 
бизнесом для дальнейшего получения социальной и экономической прибыли от 
сетевых инноваций. 

Институт объединит под началом британского создателя всемирной 
паутины сэра Тима Бернерса-Ли и ведущего эксперта в области интернет-
технологий профессора Нигеля Шадболта лучших ученых и исследователей. 

Это поможет достичь Великобритании желаемого успеха в исследованиях 
семантической паутины и других сетевых и интернет-технологий и обеспечить 
уверенность в том, что Правительство принимает верные финансовые решения 
для того, чтобы превратить страну в мирового лидера в этой сфере. Также мы 
пригласим университеты, компании и частных интернет-разработчиков 
присоединиться к этому совместному проекту. 

Таким образом, создание на основе этого нового поколения сетей и 
радикального рассекречивания информации и баз данных, и следовательно, 
сосредоточение большей власти в руках людей,  – это шаги к достижению 
амбиций по утверждению в качестве мирового лидера цифровой революции 
следующего уровня.  Среди этих шагов: 

 Первое – «оцифровать», то есть сделать Великобританию лидирующей 
высокоскоростной широкополосной цифровой державой, способной 
обеспечить стопроцентный доступ к сети Интернет в каждом доме; 

 Второе – персонифицировать, то есть собрать все  возможности для 
голосования и выбора в рамках работы социальных служб 
посредством предоставления данных и использования цифровых 
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технологий, чтобы изменить способы коммуникации граждан с 
правительством; 

 Третье – в предварительной смете бюджета мы обозначили наше 
решение найти 11 миллиардов фунтов сбережений для повышения 
эффективности, во многом зависящей от повышающейся 
прозрачности и уменьшающейся цены, которая стала возможной 
благодаря новым технологиям. 

В среду министр финансов обнародует более детальный план по передаче 
этих сбережений – в сумме более 20 миллиардов фунтов стерлингов. 

Но за грядущий период я хочу пойти гораздо дальше в применении силы 
технологий для изменений в структуре работы Правительства, чтобы приносить 
результаты не только для кулуарной работы, но и для того, чтобы новые 
технологии открыли возможности преобразовывать центральные политические 
процессы и модернизировать политику как таковую. 

Позвольте обратиться к каждому из этих пунктов в отдельности. 
Великобритания имеет всё для того, чтобы лидировать в цифровом веке. 

Мы уже являемся международным центром торговли и сосредоточения 
творческого потенциала. Мы обладаем самым прибыльным рынком интернет-
торговли в Европе. 

И более четверти наших рабочих мест, а именно 7 миллионов, 
задействованы в работе с информацией, коммуникациями и технологиями – 
процент выше, чем во Франции, Германии или Америке. 

Наша страна всегда лучше всего себя проявляла, когда она вела мир в своем 
преследовании творческого потенциала, инноваций и в поощрении 
справедливости и свободы. И столь разными путями эти проблемы 
объединились в экстраординарном развитии Всемирной Паутины. 

Интернет уже создает огромные новые фирмы и преобразовывает тактику 
ведения бизнеса существующих фирм. От посещения магазина онлайн и 
проведения банковских операций до проверки расписания и заказа авиа- и ж/д-
билетов. От получения новостей до поддержания отношений с  семьей и 
друзьями –  сеть уже глубоко изменила наш образ жизни. 

И это можно сказать не только об удобстве, но и о качестве жизни тоже. 
На днях я слышал, как один из известных британских музыкантов, который 

проводит большую часть его времени за границей, читает сказки на ночь своему 
маленькому сыну за тысячу миль от него, используя Skype. И миллионы из нас 
могут теперь провести больше времени с нашими семьями, потому что 
технологии позволяют людям работать без проблем вдали от дома. 

И хотя трудно вообразить, что революция, которую мы видим сейчас, это 
только начало. Следующей стадией станет радикальное расширение и 
повышение двухсторонней коммуникации между поставщиками услуг и 
непосредственно домами, которые новая сверхбыстрая широкополосная сеть 
начинает делать возможным. 
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Программа-счётчик, разработчиком которой выступил Google, рассылает 
оперативную информацию о расходе электроэнергии дома на мобильные 
телефоны и рабочие компьютеры, помогая людям управлять потреблением 
энергии, когда они отсутствуют, и тем самым экономить деньги. 

И вскоре может стать повсеместным, что дети продолжают учиться вместе 
и после школьного звонка уже в виртуальных классах; и что доктора могут 
проводить видеоконсультации из своих кабинетов с пациентами, находящимися 
дома, чтобы диагностировать и в некоторых случаях даже проводить их осмотр. 

Но только вообразите, что было бы, не будь Вы частью этого мира. 
Вообразите, что у вас никогда не было бы доступа к Интернету. 
Вообразите, что у Вас не было бы никакого доступа к лучшим 

предложениям на виртуальном рынке, который может сэкономить вам в среднем 
560£ в год, когда вы делаете покупки и оплачиваете счета онлайн. 

Что ж, это реальность приблизительно для каждого пятого 
совершеннолетнего в Великобритании. 21% британских взрослых никогда не 
получали доступ к Интернету. Это пятая часть граждан, лишенная 
фундаментальной свободы в современном мире: быть частью революции 
технологий и Интернета. 

Это несправедливо, экономически неэффективно и совершенно 
недопустимо. 

Рассмотрим появление электричества. Насколько  будет справедливо 
сказать, что только у некоторых людей должен быть доступ к электричеству? 

Сверхбыстрая широкополосная сеть – это электричество цифрового века. И 
я полагаю, что она должна быть доступна для всех, а не только для некоторых. 

Мы уже решили обеспечить государственное финансирование, чтобы 
гарантировать, что существующая широкополосная сеть будет в каждом доме в 
Великобритании к 2012. 

Теперь Правительство должно решить, какие действия оно предпримет, 
чтобы обеспечить мировой доступ к следующему поколению сверхбыстрой 
широкополосной сети, одновременно гарантируя, что контент высокого качества 
будет доступен в режиме реального времени и доступен для всех. 

Выбор с широкополосной инфраструктурой ясен. Мы можем позволить 
стихийным рыночным силам обеспечивать решение на их собственных условиях 
и согласно их собственному расписанию, как это сделали бы и другие. 

Результатом должно быть сверхбыстрое широкополосное покрытие, 
определенное даже не потребностью, социальной справедливостью, или 
национальными интересами, а одной только доходностью. Это породит 
длительное, распространяющееся и разрушительное новое цифровое деление. 

Страна будет расколота между теми, кто ускоренно движется на пути к 
будущему, и теми, кто медленно познает новшества, между теми, кому повезло 
жить в густонаселенных областях, и теми, кто живёт в глубинке. 
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Поскольку правда в том, что Правительство, которое готово позволить 
цифровому делению расти, станет тем, кто создаст более глубокое и пагубное 
деление, чем просто доступ к электронной почте или онлайн магазинам. 

Более быстрая широкополосная скорость передачи данных принесет новое, 
более дешевое, индивидуализированное и более эффективное коммунальное 
обслуживание людям; она принесет игры и варианты развлечения с новыми 
уровнями сложности и разнообразия; она сделает получение товаров и услуг 
несоизмеримо легче; она обогатит нашу демократию, давая людям новые 
способы довести до власть имущих свою жалобу и предоставляя возможность 
защитить свои законные права. 

Проще говоря, мир, доступный для тех, кто обладает сверхбыстрой 
широкополосной сетью, будет несравнимо более богат, чем для тех, у кого ее 
нет.  

Таким образом, концепция цифровой Великобритании может создать  две 
нации: одна привилегированная в цифровом плане и одна, лишенная оной. 

И это будет означать весомую расплату для экономического развития тем, 
кто лишен доступа из-за отказа Правительства пойти на маловероятный риск 
потерпеть неудачу на рынках. 

Наша альтернатива – реальное обеспечение, а не просто надежда на 
повсеместное покрытие. 

Мы говорим, что британское цифровое будущее должно стать будущим для 
всех и не только для избранных. Но и если каждая семья выиграет от этого, то 
справедливо, что каждая семья должна  поспособствовать достижению этой 
цели. 

Именно поэтому мы решили поднять небольшой налог – 50 фунтов в месяц 
с каждой домашней телефонной линии (столько же стоит пинта молока), чтобы 
помочь профинансировать сотрудничество с частным сектором для проведения 
сверхбыстрой широкополосной сети прямо через Великобританию. 

Создание универсальной высокоскоростной цифровой инфраструктуры 
необходимо, но этого не достаточно. 

Наполнение качественным и уникальным содержанием, будь то новости, 
развлечения, игры, социальные сети или информационные порталы –
  выполняется с учётом инновационности и соревновательности в сети Интернет. 

Так, в дополнение к мерам в нашем законопроекте о цифровой экономике, я 
могу с уверенностью сказать это сегодня, мы поддержим независимость 
Управления по делам радио, телевидения и предприятий связи по обеспечению 
творческого потенциала, многообразия и высоких стандартов. И мы 
зафиксируем лицензионный сбор для Би-би-си, чтобы гарантировать, что 
сильная, независимая корпорация останется на передовых позициях в сфере 
обеспечения качественного содержания мирового класса среди СМИ. 

Таким образом мы: 
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 инвестируем в обеспечение сверхбыстрой широкополосной сети и 
новые технологии во всех возможных сферах; 

 создаем благоприятные условия для инноваций и 
конкурентоспособность в цифровом секторе;  

 возглавляем новое поколение сети и Интернета. 
Но теперь мы должны использовать эту технологию, чтобы открыть данные 

с целью обеспечения каждого гражданина в Великобритании правом обладать и 
быть ответственным за услуги, которые они требуют от Правительства. 

И при этом мы можем задействовать лучшее, наиболее 
индивидуализированное, но универсально доступное в мире электронное 
коммунальное обслуживание, и использовать власть технологии, чтобы 
сэкономить, встряхнув Уайтхолл и превратив нас в самое эффективное, 
открытое и отзывчивое Правительство в мире. 

Основываясь на выдающейся работе сэр Тима и Найджела Шэдболта, 
которые «делали общедоступные данные публичными», я могу теперь заявить, 
что мы настроены пойти далее в разрушении преград между правительством и 
гражданами, используя технологии и информационное поле для обеспечения 
большей прозрачности в работе нашего правительства и дать возможность 
высказаться всем тем, кто получает услуги. 

В январе мы запустили портал data.gov.uk – единственный удобный в 
работе вебсайт, на котором можно получить доступ к общественным данным. И 
даже за тот короткий период своей работы инициатива вызвала поразительный 
интерес по всему миру. Сайт уже имеет в наличии более трёх тысяч баз данных 
и постоянно пополняется новыми. В прошлом месяце Служба национальной 
статистики открыла доступ для разработчиков веб-страниц к более чем двум 
миллиардам тем, охватывающих различные уровни, вплоть до тем локального 
характера. 

Министерство транспорта и транспортной промышленности сделало 
доступным сегодня основные справочные базы данных, которые содержат 
точные названия и координаты всех 350 тысяч автобусных остановок, 
железнодорожных станций и аэропортов Великобритании. 

Расписание общественного транспорта в реальном времени и бегущая 
строка информации в настоящее время принадлежат фирмам-разработчикам. Но 
мы будем работать, чтобы сделать этот сегмент рынка свободнее – с 
сегодняшнего дня  одним из условий будущих монопольных прав на торговлю 
станет обязательная возможность размещения данных в свободном доступе. 

И после уверенной поддержки во время нашего недавнего совещания, я 
могу подтвердить, что с 1-ого апреля мы будем создавать пакет наиболее важной 
информации, собранной картографическим управлением и находящейся в 
свободном доступе и без ограничений на повторное использование. Дальнейшие 
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детали относительно пакета данных и ответа Правительства на консультацию 
будут известны к концу марта. 

И я могу также сказать сегодня, что осенью Правительство опубликует в 
сети список всех неперсональных баз данных, предоставленных отдалёнными 
отделами и органами – это “Книга страшного суда” 21-ого столетия. 

Программой будет управлять Национальный архив США, и за ней будет 
наблюдать новое открытое правление данных, которое сообщит о первом 
выпуске новой “Книги страшного суда” к апрелю следующего года. 
Правительство тогда произведет свои детальные предложения, включая то, как 
это произведение может быть распространено на более широкие общественный 
массы. 

Чтобы информировать о продолжающемся процессе открытия информации 
общественности, Национальный архив США создаст консультационный 
материал по формулированию “общественной задачи” для открытой 
информации, которая будет опубликована позже в этом году. 

Новая “Книга страшного суда” впервые предоставит доступ 
общественности к любому разделу информации, собранной в одном месте, 
включая информацию о его размере, источнике, формате, содержании, 
своевременности, стоимости и качестве. Ожидается, что отделы будут 
публиковать каждую из этих баз данных, или открыто заявлять, почему этого не 
делается. 

Любая фирма или частное лицо смогут публиковать эту открытую 
информацию на собственные вебсайты и использовать в своих постах и 
информационных блоках. 

Например, Департамент по трудоустройству теперь предлагает виджет 
поиска работы, который может быть размещен на любом другом вебсайте и в 
специальных приложениях для мобильных телефонов. 

Независимые разработчики используют информацию, которую мы 
опубликовали на новых инновационных вебсайтах и в приложениях для 
мобильных телефонов, таких как ‘asborometer’, созданный энтузиастом всего за 
пять дней. Приложение находит Ваше местоположение, используя GPS-
навигатор и говорит Вам, сколько людей используют asbo рядом с Вами. Оно 
было запущено в прошлом месяце и сразу вышло на лидирующие позиции в 
магазине iTunes, будучи загруженным 80 000 раз за два дня. 

Мы считаем, что правительственные вебсайты должны быть эффективны и 
удовлетворять потребности людей – их должно быть легко найти, удобно 
пользоваться, они должны быть  полностью доступны. Желая постоянно 
улучшаться, чтобы обеспечить эффективность работы сайтов, мы уже закрыли 
900 ненужных теперь правительственных вебсайтов, и планируем закрыть еще 
почти 500. Мы установим новые стимулирующие стандарты качества и 
ответственности для правительственных вебсайтов, включая требование, 
согласно которому каждый чиновник обязуется осуществлять обратную связь с 
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гражданами напрямую. С сегодняшнего дня ни один новый сайт не будет 
открыт, если он полностью не отвечает этим требованиям. 

Шесть лет назад мы запустили Directgov в качестве первой объединенной 
версии Правительства в сети. 

У этого сайта сейчас  25 миллионов посещений в месяц, и он представляет 
собой портал информации, собранной  в одном месте, который открыт для всех 
граждан по вопросам коммунального обслуживания. К концу мая разработчики 
будут использовать контент сайта Directgov, чтобы, например, перевести его на 
другой язык, перестроить его так, чтобы он был более интересен для 
определенной местной общины, чтобы предупреждать людей об изменениях, 
или позволять людям создавать свой собственный интерфейс Directgov. 

Но мы должны развиваться и дальше. 
Таким образом, наша цель состоит в том, чтобы заменить это первое 

поколение электронного правительства намного более интерактивным вторым 
поколением цифрового обязательства, которое мы называем Mygov. 

Компании, которые используют технологии, чтобы взаимодействовать с 
пользователями, позиционируют себя как компании будущего, поэтому 
Правительство должно поступать  аналогично. Mygov обозначит конец “одно 
клише подходит ко всему” и “человек из министерства знает лучше” подходов к 
коммунальному обслуживанию. 

Mygov создаст новую радикальную модель получения госуслуг и 
взаимодействия с государством, делая их столь же простыми, как и проведение 
банковских операций через Интернет или покупки онлайн. Эта открытая 
персонифицированная платформа позволит нам поставлять универсальные 
услуги, которые также создаются согласно потребностям каждого человека; 
перемещаться от нисходящих, монолитных вебсайтов, публикующих 
информацию о коммунальном обслуживании в надежде, что люди, которые 
нуждаются в помощи, сами найдут это –  к “правительству по требованию”. 

Государственные служащие скорее смогут быть единственными авторами и 
редакторами, мы откроем данные и контент общественности, чтобы получать 
заявления, которые  удовлетворяют подлинным потребностям. Это не требует 
масштабной команды по информационным технологиям в Правительстве; 
технология ‘открытого источника’ , которая будет приводить в действие эти 
механизмы уже находится в свободном доступе. Все, что требуется – это 
желание и готовность центра смягчить контроль. 

Этот новый смелый подход изменит способ получения услуг, но, что еще 
более важно, он станет механизмом, с помощью которого люди смогут 
контролировать сервисы, которые так важны для их жизни и общества. С Mygov 
граждане, выбирая подходящие именно им услуги и, таким образом, определяя 
их уровень участия в проекте, смогут управлять своими финансами. В свою 
очередь, эта обратная связь поможет нам улучшать существующие сервисы. 
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С быстрым развитием технологий потребители сегодня ожидают всё 
большего, но когда речь идёт о государстве, они обычно не ждут ничего. С 
Mygov они перестанут так думать. 

Сегодня Вы можете зарегистрироваться и оплатить Ваш отпуск онлайн за 
пару минут. Тогда почему Вы не можете предоставлять парковочные места для 
людей с ограниченными возможностями? С Mygov Вы сможете это сделать. 

Вы можете проводить банковские операции где и когда Вы хотите, в любое 
время, которое Вам подходит. Почему Вы не можете делать то же и с Центром 
по трудоустройству? С Mygov Вы сможете это сделать. 

Сейчас вебсайты рассказывают Вам, что тот или иной продукт или услуга 
могут Вас заинтересовать. Почему этого не могут делать сайты Правительства? 
С Mygov они смогут. 

И признавая неудобным обязательное подтверждения личности 
различными способами для доступа к сервисам, мы запустили раздельный 
доступ к публичным сервисам для чиновников и простых граждан.  Чиновники 
смогут зарегистрироваться быстро и просто. 

Mygov предоставит людям в сети простую информационную панель для 
управления их пенсиями, налоговыми выплатами или детскими пособиями; 
оплаты консульского сбора; общения с врачами, получения медицинских 
рекомендаций или контроля за своим лечением; подачи заявлений  в школы, 
которые они выбрали, или общения с учителями своего ребенка; или для 
получения паспорта или водительского удостоверения – все эти услуги 
доступны когда и где Вам удобно. 

От этого выигрывают не только граждане, но и бизнес. К концу этого года 
все контракты коммунальных сервисов, превышающие 20 тысяч фунтов, будут 
доступны на одном свободном и простом в использовании портале, и данные на 
нём будут находится в свободном доступе для копирования. 

Я рад, что Марта Лэйн Фокс, ведущий специалист по электронным 
технологиям, согласилась помочь нам реализовать наше видение и организовать 
рабочее пространство в самом центре Правительства – новейшее объединение 
электронных социальных сервисов. 

Объединение будет гарантировать, что отделы добиваются быстрого 
прогресса в передаче и трансформации сервисов для онлайн каналов. 

Это подтвердит тот факт, что эти сервисы созданы для удовлетворения 
нужд тех, кто чаще всего ими пользуется. 

И это поместит 4 миллиона человек из числа тех, кто очень часто 
пользуется государственными услугами, но никогда не использовали Интернет, 
в центр нашей стратегии, буквально встраивая их в цифровые сети. 

Всё в большей степени цифровая сеть становится социально безопасной 
сетью – и это единственный путь к получению доступа к новым, более 
качественным и эффективным электронным сервисам для всех наших граждан. 
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Pricewaterhousecoopers оценивает, что Правительство может экономить 900 
миллионов фунтов в год  только благодаря  предоставлению доступа в Интернет 
тем, у кого его нет, потому что таким образом они смогут вести свои дела с 
социальными сервисами быстрее и эффективнее. 

Мы знаем, что каждая сделка с социальными сервисами, которая 
производится онлайн, а не по телефону, может экономить около 3.30 фунтов 
административных сборов и расходов на персонал. И использование Интернета 
вместо заполнения бесконечных форм или написания писем может каждый раз 
экономить 12 фунтов. 

Но экономия в общем может быть гораздо больше, если все социальные 
сервисы и услуги будут доступны онлайн. 

Таким образом я хочу, чтобы новое объединение стало динамичной силой 
для изменений, происходящих в рамках государства, помогая быстро управлять 
значительными сбережениями в набирающей популярность сфере оказания 
электронных госуслуг. 

Но этот курс на экономию должен идти дальше, не останавливаясь только 
на оказании социальных услуг – приближающаяся вторая цифровая революция 
также даёт возможность радикально перестроить правительство и его 
министерства. 

Это будет реструктуризация, которая означает, что ты стали наиболее 
эффективным, открытым и отзывчивым Правительством в мире. Реформа, 
которая должна разрешить нам делать большие вложения в производственные 
затраты в процессе создания лучших сервисов для граждан. 

 Традиционно министерства в Правительстве Великобритании имеют в 
варьирующихся пропорциях 3 основных элемента. Первый – политические 
команды, состоящие из людей, которые наблюдают и регулируют ведущие 
агентства доставки. Второй – ряд публичных, часто деловых сервисов. И третий 
элемент – ряд внутриофисных функций, который традиционно поддерживает 
первые два. 

Власть новых цифровых технологий сейчас даёт нам шанс изменить эту 
модель и сделать Правительство Великобритании и широкий социальный сектор 
более продуктивным и эффективным. 

Каждая компания почувствовала силу возможностей Интернета по 
привлечению потребителей и повышению прозрачности бизнеса. Сейчас наша 
перспектива – стать одним из лидирующих в мире Правительством, отвечающим 
следующим требованиям: контролировать резкие изменения в Правительстве, 
которое раньше рассматривалось, как слишком патерналистское и закрытое, а 
теперь предстает как открытый, интерактивный и быстро реагирующий институт 
власти, который стремится помочь своим гражданам, в рамках которого они 
могут лично формировать и в конечном счёте контролировать свои сервисы. 
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Я представил вам сейчас, как, я надеюсь, Mygov сможет изменить саму 
природу и ценность государственных публичных сервисов. То же самое 
потенциально относится и к двум другим центральным функциям гражданских 
сервисов. 

Правительству было поручено получить 4 миллиарда сбережений от работы 
операционно-учётного подразделения к 2012-2013 годам. Чтобы добиться успеха 
в этой амбициозной программе, мы планируем создать некоторое количество 
обслуживающих компаний, которые будут управлять текущими операционными 
и административными функциями министерств в Правительстве 
Великобритании. 

Прототип для подобного подхода уже существует – центр коллективного 
обслуживания в Министерстве труда и пенсионного обеспечения, который 
поддерживает уже 140 000 сотрудников из трёх министерств и планирует 
заниматься еще четырьмя в следующем году. Министерство труда также 
планирует превратить свою систему коллективного обслуживания в торговый 
фонд в течение следующих 12 месяцев и параллельно будет исследовать эту 
область для привнесения дальнейших коммерческих нововведений в свою 
работу. 

Наши цель и намерение состоят в том, чтобы эти компании, оказывающие 
социальные услуги, использовали цифровые платформы там, где это возможно, 
и ставили перед собой цель стать лидерами в сфере экотехнологий и рабочих 
практик. И если они продемонстрируют прогресс, то не останется причин, по 
которым эти компании не смогут вовремя получить частные инвестиции. 

Я считаю, что подобный подход можно также использовать для управления 
имущественными расходами Правительства. В последние годы наблюдается 
значительное повышение эффективности и общие затраты сейчас на 740 
миллионов фунтов меньше, чем в 2003 году. 

Но сопутствующие затраты могут снижаться и дальше. Мы решили 
экономить 5 миллиардов фунтов в год текущих расходов, чтобы приобрести 
собственность, превышающую установленные лимиты при налогообложении на 
20 миллиардов фунтов. Для достижения этой цели мы создадим ряд 
специализированных ведомств, которые поставят механизмы собственности на 
коммерческие рельсы. 

Но воздействие технологий на центральное Правительство не должно быть 
ограничено созданием вспомогательного офиса и предоставлением деловых 
услуг.  В нашей власти использовать все новые технологии для главного шага в 
на пути к предоставлению обществу возможности больше влиять на процесс 
принятия решений Правительства. 

Восстановление нашего политического курса, нашей системы правления и 
нашей демократии означает не только открытие той информации, которая 
раньше была секретной, но и предоставление министрам и чиновникам 
монополии принятия политических решений, где это возможно, посредством 
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пошаговых изменений в возможностях граждан быть вовлеченными в работу 
государства и способностях взаимодействовать с ним в процессе формирования 
политических предложений. 

Также эти изменения будут означать менее централизованный подход к 
управлению страной. Министр финансов опубликует в среду доклад Яна Смита 
о продолжении перевода чиновников из Лондона и с юго-востока в остальные 
части страны. Я настаиваю на том, чтобы на этом основании, начиная со 
следующего созыва Парламента, продолжать политику укрепления роли 
региональных министров, упрощения и слияния центральных функций 
Правительства на местном уровне. 

В то же время я хотел бы вернуться к вопросу о том, нужно ли столько 
независимых министерств в век электронного правительства. Основные 
стратегические вопросы и вопросы оказания услуг находятся в ведении 
министерств, и не очень ясно, как будет преодолен традиционный 
изоляционистский подход Правительства, несмотря на большое количество 
инноваций и экспериментов с межведомственными проектами и соглашениями с 
коммунальными сервисами. 

Я говорил, что в вышестоящих госструктурах расходы сократятся по 
крайней мере на 20 процентов,  и министр финансов предоставит более 
детальный отчёт об этом в бюджете. И если мы проведем эти радикальные 
изменения, мы также сможем сократить число министерств. 

Но заново проанализировав, как различные части государственного 
аппарата могут быть упрощены и децентрализованы, мы должны срочно 
изучить, как все практические методы, предпринимаемые, чтобы дать 
общественности больше влияния, воздействуют на принятия решений 
Правительства и Парламента. 

Интернет даёт нам возможность заново изобрести понятие «совещательная 
демократия» для современности. 

Электронное правительство поможет открыть дорогу к новым методам 
предоставления людям возможности влиять или даже самим принимать решения 
по социальным вопросам. И это предоставит им более широкий и 
исчерпывающий доступ к информации, которая нужна им для совершения 
выбора. 

В конечном счёте это может предоставить людям  возможность самим 
участвовать в совещательных процессах по формированию политического курса, 
определяя исторические изменения в способе осуществления власти. 

Это включает в себя также других политических действий, таких как 
проверка правильности результатов выборов, например, с помощью 
электронных ходатайств или совещательных мероприятий. 

С момента создания этого электронного сервиса конце 2006, обслуживание 
электронных ходатайств номер 10 получило более 70 тысяч ходатайств. Было 



Міжнародна науково-практична інтернет конференція 
«Теоретичні та організаційно-методичні засади надання електронних послуг в системі е-урядування» 

Одеса, 25 квітня 2014 року 
 

115

сделано более 12 миллионов  подписей, и Правительство дало ответ более 8 
миллионам электронных запросов. 

Каждую неделю я записываю подкасты и пишу в twitter почти каждый день. 
Number10.gov.uk ежедневно общается с более, чем 1,7 миллионами 
последователей. Также на flickr’е у нас почти 2 миллиона просмотров 
изображений и 4,3 миллиона просмотров видеороликов и фильмов на YouTube. 

Но мы способны на большее. Сегодня мы запускаем новый бренд – 
приложения для iPhone «Number 10», которое будет показывать новости, видео- 
и аудиофайлы с сайта Правительства,  предполагается, миллионам 
пользователей абсолютно бесплатно. 

Итак, по существу я говорю о новом партнёрстве по управлению – 
приглашении для граждан напрямую разделить задачу государства, которое 
существует, чтобы служить им. 

И сегодня я даю задание всем министерствам – определить намного более 
широкий диапазон совещательных обязательств перед гражданами, 
определяющими ожидаемый результат от такого сотрудничества. 

Цифровая революция создает другой мир. И я знаю, что мы в 
Великобритании имеем и дух, и талант, чтобы стать лидером в этом мире. 

Вопрос состоит только в том, насколько мы смелы и дерзки, чтобы 
предпринять нужные решения сегодня, чтобы создать цифровое будущее 
Великобритании. 

Моё послание понятно. 
У нас есть мужество, чтобы вкладывать в наше будущее и обеспечивать 

рост экономики и рабочие места не только для настоящего, но и для будущих 
поколений. 

У нас есть решимость использовать цифровые технологии, чтобы 
встряхнуть Правительство и привести его к радикальной реструктуризации, 
сосредоточившись на позволении гражданам еще больше говорить о политике, 
которая затрагивает их жизни, и об услугах, от которых они зависят. 

И прежде всего, мы намерены удостовериться, что огромные возможности, 
которые цифровое будущее Великобритании предоставляет нам, доступно для 
всех, а совсем не для некоторых. 
 
Джерело: http://www.gridnev.info/?p=194 
 
 
 
 
 
 

 


