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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми Бурхливий розвиток інформаційних технологій 

перетворюється на найважливіший чинник розвитку сучасного суспільства і усіх 

сфер його діяльності. Їх можливості змінюють наші уявлення про час, простір і 

навіть людські здібності. 

Сьогодні інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) створюють інші 

умови роботи і технології, що дозволяє стверджувати про розвиток 

інформаційного суспільства. У сучасному світі управління будь-якою системою 

без широкого застосування засобів інформаційного і комп'ютерного 

забезпечення неможливо назвати ефективним. За останні двадцять років 

інформаційні мережі, такі як інтернет, зміцнилися не лише у сфері приватного 

зв'язку, вони стали одним з основних способів корпоративної і регіональної 

комунікації. 

Технології міняють не лише економічну структуру суспільства. Вектор 

змін зачіпає інтереси і настрої людей, формується суспільство різноманітності, 

яка створює величезну кількість інформації. У сучасних умовах надмірно 

централізовані структури державного управління виявляються не в змозі 

реагувати з відповідною швидкістю на стрімкі зміни навколишнього світу, звідси 

зростають потреби у більшій гнучкості і мобільності системи політико-

адміністративного управління. 

Вироблення державної політики припускає наявність інформації, 

первинних даних про суспільство для подальшого аналізу, прогнозування і 

управління. Таким чином, в сучасних умовах зростає роль публічних органів 

влади, які здійснюють роботу з обробки інформації. Розвиток ІКТ створює 

передумову для виникнення і функціонування нових каналів обміну 

інформацією між суспільством і державними структурами. Актуальною стає 

проблема впливу новітніх ІКТ на політичний процес, розширення демократичної 

практики в сучасних державах. 

Таким чином, розробка ефективних заходів з інформатизації діяльності 

органів виконавчої влади в сучасній українській практиці є актуальною 

проблемою. 

 Проблематика, пов'язана з особливостями реформування державних 

інститутів в умовах інформаційного суспільства, не є новою для державно-

управлінської науки. Вивчення проблем впливу інформаційно-комунікаційних 

технологій на політичну і управлінську сфери має багаті традиції у рамках 

концепцій інформаційного суспільства. Серед зарубіжних  авторів, що 

займаються цими питаннями слід назвати Д. Белла, А. Берга, З. Бжезинського, 

Д. Блюменау, Е. Брандмана, П. Брауна, Н. Вінера, М. Кастельса, Е. Тоффлера, 

Д. Нейсбита, Й. Масуду, М. Маклюена, С. Хантингто,  Ф. Уебстера, Г. Хакена, 

Ю. Харарі,  К. Шеннона та інших. 

Різним аспектам проблеми інформаційного суспільства та розробці 

теоретичних основ державної політики у сфері інформатизації 

адміністративного управління присвятили свої праці українські автори, серед 

яких можна виділити Л. Антонову, А. Баринова, Е. Буравльова, О. Валевську, 

О. Власюка, О. Громико, В. Голобуцького, В. Горбуліна, А. Гуза, О. Данільяна, 
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Ю. Древаля, А. Дегтяра,  Б. Кормича, В. Костюка, О. Кохановського, О. Крюкова, 

В. Ліпкана, С. Луценко, Є. Макаренко, А. Марущака, П. Маслянка, Й. Масляну, 

Г. Почепцова, О. Радченка, Я. Романовського, О. Сенченка, В. Степанова, 

В. Тертички, В. Торічного, І. Хмирова, Е. Щепанського та ін. 

В цілому проблеми вивчення державної політики інформатизації 

адміністративної сфери в сучасній Україні аналізуються у рамках робіт, де 

домінуючими є різні аспекти об'єкту дослідження: комунікативний,  

технологічний, юридичний, але у меншій мірі управлінський. Визначена тема 

дослідження ще не стала предметом всебічного науково-практичного вивчення, 

що, у свою чергу, потрібує системного аналізу ролі та місця інформатизації в 

державному управлінні . 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційну роботу виконано в навчально-науково-виробничому центрі 

Національного університету цивільного захисту України відповідно до тематики 

науково-дослідних робіт «Розробка наукових основ державного управління в 

сфері  безпеки ринку соціально-економічних послуг України з точки зору 

цивільного захисту» (державний реєстраційний номер 0115U002035), у межах 

якої дисертантом запропоновано шляхи вдосконалення єдиної державної 

політики у сфері забезпечення інформатизації «Розробка механізмів державного 

управління соціально-економічною сферою та її галузями в контексті 

забезпечення безпеки українського суспільства» (ДР № 0118U001007), у межах 

якої автором вдосконалено систему інформаційного забезпечення 

адміністративної системи управління. 

Мета і завдання дослідження Метою дисертаційної роботи є 

обґрунтування теоретичних засад та розробка практичних рекомендацій  щодо 

удосконалення механізмів державної політики у сфері інформатизації 

адміністративного управління.  

Досягнення визначеної мети зумовило необхідність вирішення таких 

завдань:  

 систематизувати сучасні концепції інформатизації політико-

адміністративного управління; 

 визначити методичні аспекти розвитку державної політики 

інформатизації адміністративного управління; 

 проаналізувати досвід зарубіжних країн у сфері інформатизації  

адміністративного управління; 

 здійснити оцінку розвитку державної політики інформатизації 

адміністративного управління; 

 сформувати методичні рекомендації з розвитку державної політики 

у сфері інформатизації адміністративного управління; 

 окреслити напрями розвитку державної політики у сфері 

інформатизації системи управління. 

Об’єкт дослідження - державна політики у сфері інформатизації України. 

Предмет дослідження –державна політики у сфері інформатизації 

адміністративного управління. 
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Методи дослідження. Методологічну основу роботи становлять 

загальнонаукові прийоми досліджень і спеціальні методи, що ґрунтуються на 

сучасних наукових засадах управлінської, економічної і споріднених з ними 

наук. В основу методології дослідження було покладено системний підхід, 

методологічна специфіка якого визначається тим, що він орієнтує дослідження 

на розкриття цілісності об’єкта і механізмів, що її забезпечують, на виділення 

різноманітних типів зв’язків складного об’єкта і зведення їх у єдину теоретичну 

картину. 

 Автором використано низку наукових методів, зокрема: гіпотетико-

дедуктивний метод формування методології дисертаційного дослідження, який 

дав змогу сформувати гіпотезу дослідження, побудувати евристичні моделі 

вдосконалення державної політики у сфері інформатизації адміністративного 

управління. 

Дедуктивний доказ висунутої гіпотези дослідження не тільки підтвердив 

правильність формування його методології, справедливість висновків, а й дав 

можливість також висунути й верифікувати практичні рекомендації з 

удосконалення досліджуваного об’єкта; структурно-функціональний аналіз, 

сутність якого полягає у виділенні елементів системи державної політики у сфері 

інформатизації адміністративного управління; ряд порівняльних методів, що 

надали можливість аналізу стандартів і механізмів державної політики у сфері 

інформатизації адміністративного управління; статистичний метод, що дав змогу 

розкрити реальні й точні факти стану досліджуваного об’єкта; прогностичний 

метод, за допомогою якого визначено більш віддалені перспективи його 

розвитку; теоретико-концептуальний метод, що визначив напрям дослідження, 

втілений в аналізі функцій, структури та параметрів об’єкта, та дав змогу 

позначити, осмислити, описати та порівняти роль механізмів державної політики 

у сфері інформатизаціїї адміністративного управління, уточнити їх функції в 

діяльності кожної з підсистем, оцінити результати управлінського впливу, 

виявити перспективи й механізми. 

Інформаційну базу дисертаційного дослідження становили нормативно-

правові акти, праці зарубіжних і вітчизняних учених, Інтернет-ресурси, 

статистична інформація Державного комітету статистики України та інших 

центральних органів виконавчої влади. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у вирішенні наукового 

завдання щодо розвитку теоретичних засад та обґрунтування науково-

прикладних рекомендацій з удосконалення механізмів удосконалення 

механізмів державної політики у сфері інформатизації адміністративного 

управління. 

Найсуттєвіші результати дисертаційного дослідження, які містять наукову 

новизну, полягають у тому, що: 

вперше: 

обгрунтовано модель державного управління, що заснована на мережевих 

принципах взаємодії, суть якої полягає в налагодженні комунікації між 

державою і громадськими групами за горизонтальними каналами без ієрархічних 

і ринкових принципів взаємодії, через реалізації міжвідомчого підходу при 
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впровадженні ІКТ-ініціатив в адміністративну систему. орієнтація на скорочення 

кількості рівнів ієрархії суб'єкта управління, адаптацію органів регіонального 

управління до змін зовнішніх чинників, шляхом підвищення їх структурної 

динамічності; 

удосконалено: 

впровадження зарубіжного досвіду, види і напрями інформаційної 

політики зарубіжних держав щодо забезпечення інформатизації 

адміністративного управління, де  основи класифікації методологічного апарату 

дослідження інформаційної політики розглядаються як з позиції її пізнання, так 

і з позиції впливу на формування ефективної державної політики з урахуванням 

специфіки функціонування даних методів у розвитку українського суспільства; 

організаційно-методичне забезпечення підготовки і проведення 

інформатизації органів регіонального управління, що включає елементи 

інституційного підходу, а також теорії організації й управління через системно-

діалектичну модель, особливістю якої є створення процесних команд, виділення 

функціональних ролей керівника-тренера і адміністративного інженера, а також 

активізація використання на останній стадії інформаційних технологій; 

дістало подальшого розвитку: 

методичні підходи до вдосконалення діяльності органів регіонального 

управління, які, на додаток до відомих, включають використання процесу 

інформатизації, як інструмент реформування системи органів регіонального 

управління в цілому, так і її кожної підсистеми, засноване на розгляді регіону як 

квазікорпорації; 

практичний підхід до підвищення ефективності діяльності державних 

органів через автоматизацію, який, на відміну від існуючих, передбачає 

створення інформаційно-комунікаційної архітектури для кожного державного 

органу та являє собою сукупність документів і моделей, які створюють 

детальний опис поточного й перспективного стану державного органу, а також 

плану заходів з оптимізації взаємозалежностей і взаємозв’язків між функціями, 

для забезпечення реалізації стратегічних цілей і завдань державного органу. 

Практичне значення одержаних результатів.. Основні положення й 

висновки дисертації можуть використовуватися фахівцями під час написання 

підручників і навчальних посібників, створення навчально-методичної 

літератури; в роботі органів державної влади та у процесі формування сучасних 

засад удосконалення механізмів державної політики у сфері інформатизації 

адміністративного управління. 

Теоретичні рекомендації та напрацювання, викладені в дисертації 

стосовно методів підвищення ефективності інформатизації адміністративного 

управління на регіональному рівні застосовуються в роботі Уманської міської 

ради Черкаської області (довідка про впровадження № 04/023-455, від 04.03 2021 

р). 

Пропозиції дисертаційного дослідження стосовно інтеграції форм, методів 

та державних дій з впровадження інформатизаційних систем, використано в 

роботі Черкаської районної ради м. Черкаси (довідка про впровадження 

№ 188/01-13, від 05.04 2021 р). 
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Особистий внесок здобувача. Теоретичні обґрунтування, практичні 

рекомендації, висновки, пропозиції та рекомендації, у тому числі й ті, що 

характеризують наукову новизну, мету й завдання, методичні підходи до їх 

вирішення, теоретичну цінність роботи та практичне значення одержаних 

результатів, отримані здобувачем особисто в ході дослідження. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення й результати 

дисертації доповідались і обговорювались на конференціях, конгресах і 

семінарах, зокрема: Всеукраїнській науково-практичній конференції «Публічне 

управління в системі координат: демократія, децентралізація, місцеве 

самоврядування», (Мелітополь, 2019), Міжнародній науково-практичній 

інтернет конференції «Державне управління у сфері цивільного захисту: наука, 

освіта, практика» (Харків 2020 р.), Всеукраїнській науково-практичній 

конференції «Публічне управління в системі координат: демократія, 

децентралізація, місцеве самоврядування», (Мелітополь, 2020), Круглому столу 

з міжнародною участю «Формування дієвих механізмів державного управління 

з  забезпечення державної безпеки»(14 травня 2021 р.) 

Публікації. Основні положення дисертаційної роботи опубліковано в 

10 наукових працях, у тому числі  – 6 статтях в наукових фахових виданнях, із 

них 1 стаття – в зарубіжному  виданні, 6 – тез конференцій. Загальний обсяг 

публікацій автора за темою дослідження – 3,25 др.арк.  

Структура та обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Загальний обсяг 

дисертації 211 сторінок. Обсяг основного тексту становить 172  сторінки. Список 

використаних джерел включає 380  найменувань.  

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано вибір теми дослідження та її актуальність, 

розкрито зв’язок з науковими програмами, планами й темами, визначено мету, 

завдання, об’єкт, предмет і методи дослідження, розкрито наукову новизну 

отриманих результатів, наведено дані про апробацію основних положень 

дисертації, а також структуру та обсяг роботи. 

У першому розділі «Теоретичні основи державної політики у сфері 

інформатизації адміністративного управління» - визначено сутність та  зміст 

інформатизації адміністративного управління, охарактеризовано інструменти 

інформаційних  технологій в державній політиці, та сучасні концепції 

інформатизації політико-адміністративного управління. 

Визначено, що у новому суспільстві інформація і технології її передачі 

стали одним з базових ресурсів для розвитку абсолютно в усіх сферах людської 

діяльності. Інформаційно-комунікаційні технології є набором технологічних 

засобів і рішень, що дозволяють значно прискорити процес обміну інформацією, 

що в результаті призводить до динамічного приросту нових знань. Знання і 

інновації стають ключовими каталізаторами технологічного прогресу, який стає 

визначальною детермінантою для ефективного функціонування будь-якої 

держави на політичній карті світу XXI століття. 
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Аналізуючи здібності нових ІКТ для радикального реформування 

політичного процесу і системи державного управління, нами досліджено 

існування двох процесів, що паралельно розвиваються. Йдеться про те, що 

«традиційна політика» намагається пристосувати новітні ІКТ до форм, що вже 

склалися, і стосунків в суспільстві. З іншого боку, технологія в різних формах 

впливає на суспільство складним чином, формуючи нову архітектуру взаємодії 

державних і громадських структур. Такий стан сучасної політичної системи 

говорить про перехідний етап її розвитку. Враховуючи серйозні структурні зміни 

суспільства, його настроїв і інтересів, можна припустити, що еволюція 

публічних органів державної політики піде шляхом мережевої моделі 

управління, що припускає взаємодію і обмін інформацією між державою і 

громадськими та бізнес структурами на горизонтальному рівні поза ієрархією  

традиційної «владної технології». 

Детальний аналіз ролі глобальних мереж міститься в дослідженні 

В.Х. Райніке і Ф. Денга «Критичний вибір: ООН, глобальні мережі і майбутнє 

глобального управління» . Головний висновок авторів : глобальні мережі 

являються перспективнішим соціальним інститутом, що забезпечує взаємодію 

трьох секторів економіки і суспільства : держави, бізнесу, некомерційних 

організацій «третього сектора». Провідну роль в глобальному мережевому 

менеджменті, на думку В. Х. Райніке і Ф. Денга, здатна зіграти ООН, яка повинна 

співпрацювати з глобальними політичними мережами, підтримувати їх 

створення, підвищувати їх ефективність і сприяти участі в їх діяльності 

державних і недержавних структур. На думку ряду дослідників, подібний 

характер стосунків у результаті може привести до розвитку принципів 

електронної демократії, розвиваючи нові здібності держави з залучення 

максимально великого числа громадян в процес розробки державної політики на 

різних рівнях. 

На нашу думку розвиток принципів електронної демократії в політичній 

системі на основі розвитку і впровадження новітніх ІКТ в архітектуру 

державного управління представляється досить сумнівним. Різні наукові школи 

відповідають по-різному на це питання і по-різному дивляться на роль нових 

ІКТ, що революціонізувала, в державному будівництві. Обґрунтовано,  що самі 

ІКТ не здатні що-небудь змінити, якщо не створювати відповідні нормативно-

правові і організаційні умови для здійснення реформ державного сектора. 

На цьому етапі розвитку політичної культури суспільства доцільно 

дослідити аспекти мережевої моделі управління, такі як розвиток сервісних 

здібностей держави і підвищення продуктивності державного сектора на основі 

впровадження електронного уряду. Ця проблема здається нам найбільш 

реальною і наближеною до рішення дійсних проблем політико- 

адміністративного управління. Оскільки результати адміністративних реформ в 

розвинених країнах показали, що суспільство не охоче йде на заклики влади до 

участі в розробці політики. Таким чином, можна припустити, що суспільство 

вибрало позицію символічної участі в політиці і доки тільки готово брати участь 

в традиційних практиках громадської участі в політичному процесі, такому як 
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вибори, референдуми і так далі. Ідея нової електронної республіки не знайшла 

підтвердження в сучасній політичній практиці. 

Незважаючи на деякий абсентеїзм, запити зовнішнього середовища значно 

зросли, відповідно, державі стало украй необхідним проводити заходи з розвитку 

нових здібностей управління, ставати гнучкішим у взаємовідносинах з 

громадськими структурами і бізнесом. Тому розвинені держави позначили для 

себе ясні цільові показники адміністративної реформи, що виражається в 

певному наборі послуг, які воно може надати оперативно, якісно і в електронній 

формі. 

Таким чином, перехід до нового суспільства вимагає політичної 

модернізації: широкого залучення громадян до процесу ухвалення рішень і 

контролю за державною бюрократією. У цих умовах інформаційні технології 

можуть виступати одним з найбільш важливих чинників, що впливають на 

оновлення політико-адміністративної системи сучасних держав. Вони 

відкривають величезні можливості для досягнення взаємодоповнюючих цілей : 

забезпечення стійкого економічного зростання, підвищення громадського 

добробуту, досягнення соціальної згоди, зміцнення демократії, прозорого і 

відповідального державного управління. 

У другому розділі «Аналіз формування державної  політики у сфері 

інформатизації адміністративного управління»- проаналізовано методичні 

аспекти розвитку державної політики інформатизації адміністративного 

управління, систематизовано досвід зарубіжних країн  у сфері інформатизації  

адміністративного управління, та надано оцінку розвитку державної політики 

інформатизації адміністративного управління 

Аналіз реформування державної політики, дозволив зробити висновок, що 

реформи, що відбуваються в нашій країні упродовж останніх 5-7 років, 

дозволили не лише істотно трансформувати вертикаль влади, але і передати 

частину обов'язків, відповідальності і ресурсів на нижні рівні, перерозподілити 

повноваження. Робляться спроби побудувати злагоджено діючий державний 

апарат, заснований на жорстких зв'язках між його елементами, посилити 

контроль, у тому числі громадський, за усіма учасниками процесу управління. 

На тлі реформування і інформатизації стосунків між органами управління, 

активізувалася законодавча діяльність державних органів влади. Поява програми 

сприяла прийняттю цілого ряду законодавчих і підзаконних актів в регіонах, 

спрямованих на вдосконалення інформаційних процесів. Адже підвищення 

ефективності функціонування економіки, державного управління і місцевого 

самоврядування за рахунок впровадження і масового поширення інформаційних 

і телекомунікаційних технологій. 

Визначено, що інформація відноситься до того напряму науково-

технічного прогресу, який не може успішно розвиватися без широкої 

міжнародної кооперації. Жодна країна у світі не здатна самостійно ефективно 

розвивати усі напрями інформатизації. Тільки активне сприяння в міжнародній 

співпраці і розподілі праці у сфері інформатизації здатне створити можливість 

для забезпечення необхідних темпів інформатизації нашого суспільства. 
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Слід відразу відмітити важливий момент, що, як правило, більшість держав 

розглядають ініціативи в області електронного уряду в контексті ширших 

державних ініціатив з реформування діяльності органів влади. Тому ініціативи в 

області електронного уряду - це, як правило, ініціативи в області політико-

адміністративної реформи. 

Попри те, що існують загальні принципи політики з реалізації концепції 

електронного уряду, аналіз національних планів побудови інформаційного 

суспільства і програм інформатизації адміністративної системи дозволяє 

виділити наступні моделі інформатизації системи державного управління : 

1.  Англо-американська модель відбиває специфіку становлення 

електронного уряду в США; 

2. Континентально-європейська модель представлена на прикладі ряду 

держав Європейського Союзу; 

3. Азіатська модель розглянута на прикладі Сінгапуру, Китаю і В'єтнаму; 

Проведений аналіз досвіду впровадження інформаційно- комунікаційних 

технологій дозволяє зробити висновок, що наявність чіткої програми 

інформатизації має виняткове значення для кожної країни. Тоді як її відсутність 

або недостатня опрацьованість може негативно позначитися на положенні країни 

у світовій спільноті. Країни, що не приділяють достатньої уваги сферам 

громадського виробництва, в яких відбувається створення і переробка 

інформації можуть на десятиліття відстати від передових держав. Тому для 

успішної реалізації програми інформатизації необхідно розробити єдині для усієї 

світової спільноти принципи. Необхідно усвідомити значущість процесу заміни 

економічної структури, заснованої на важкій промисловості, структурою, що 

базується на наукомістких галузях, визнати пріоритетний характер 

інформаційного сектора. 

Основою успішного економічного розвитку стає створення нової 

інфраструктури і сектора послуг, здатних підтримати національну економіку, 

введення якої неможливе без широкого використання досягнень світової науки і 

техніки. 

На жаль, в регіональних органах управління досі не сформувалося чітке 

уявлення про необхідність використання інформаційно-комунікаційних 

технологій як засобів економічного і соціального розвитку регіону. Також немає 

і єдиного бачення, пріоритетів інформатизації регіонів і як наслідок країни. 

Положення ускладнюється недостатнім цільовим опрацюванням на рівні 

відомств: менше 30% державних органів влади мають затверджені комплексні 

програми інформатизації. А там, де програми і існують, вони відірвані від інших 

відомчих нормативно –правових стратегій. 

Відсутність єдиної державної політики, загальних пріоритетів, механізмів 

експертизи і відбору проектів для фінансування значно знижує ефективність 

державних вкладень в інформатизацію. Це призводить до виникнення ситуації, 

при якій важливі області регіонального господарства залишаються 

неохопленими, а на менш важливі напрями йдуть значні бюджетні кошти. 
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Слід пам'ятати, що в цьому процесі не обійтися без значних вкладень 

фінансових коштів, які повинні виділятися як державою, так і інвестуватися 

приватним сектором. 

І у зв'язку зі збільшенням кількості суб'єктів регіональної економіки 

зростає навантаження на інформаційну інфраструктуру регіону, ця проблема 

переборна в короткостроковому періоді шляхом збільшення фінансування на 

розвиток інформаційних систем регіону. 

Зрештою головною метою інформатизації завжди буде зростання 

добробуту країни і її громадян за рахунок полегшення умов комунікації і 

обробки інформації. Кінцевим же результатом процесу інформатизації є 

створення інформаційного суспільства, де маніпулюють не матеріальними 

об'єктами, а символами, ідеями, образами, інтелектом, знаннями. Якщо 

розглянути людство в цілому, то воно нині переходить від індустріального 

суспільства до інформаційного. 

Так само можна зробити висновок, що інформатизація істотно 

відрізняється від інших промислових революцій. Головним чином ця різниця 

полягає в тому, що в результаті промислових революцій відбувалися зміни в 

процесі матеріального виробництва за рахунок впровадження нової техніки і 

технології, роль інформації при цьому істотно не змінюється. Тоді як, в 

результаті інформатизації відбувається корінний перелом в структурі 

виробництва і на перший план виходить виробництво не матеріального 

продукту, а інформації, яка стає найважливішим ресурсом суспільства. 

В процесі переходу до інформаційного суспільства можуть виникнути 

багато проблем і пов'язаних з ними ризиків, які необхідно враховувати для 

ефективного і успішного здійснення процесу інформатизації. 

Обґрунтовано, що первинною проблемою державної політики у сфері 

інформатизації адміністративного управління слід визнати побудову 

регіональних ланок загальнодержавної інформаційно-комунікаційної 

інфраструктури, що зв'язують високошвидкісними телекомунікаційними 

каналами органів державної влади і місцевого самоврядування, територіально-

розподілені депозитарії державних і недержавних інформаційних ресурсів, 

наукові, інформаційні і обчислювальні центри різної відомчої приналежності 

регіонального і державного рівня. Це дозволить не лише створити сучасну 

організаційно-технологічну базу реалізації проведення державної інформаційної 

політики, але і перебудувати відповідним чином усю інформаційну сферу 

України: поліпшити інформаційне обслуговування населення, підвищити 

ефективність діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування, 

використання і розвитку загальнодержавної інформаційно-комунікаційної 

інфраструктури. Основні напрями інформатизації державного управління 

України з метою створення організаційно-технологічної основи для проведення 

державної інформаційної політики визначені Законом України «Про Концепцію 

Національної програми інформатизації».   

У третьому розділі «Удосконалення розвитку державної політики у 

сфері інформатизації адміністративного управління» - обґрунтовано 

методичні рекомендації з розвитку державної політики у сфері інформатизації 
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адміністративного управління, окреслено напрями удосконалення 

організаційного механізму  розвитку державної політики у сфері інформатизації 

адміністративного управління, визначено розвиток державної політики у сфері 

інформатизації системи управління. 

Аналіз процесів інформатизації системи управління регіональним 

розвитком в Україні виявив необхідність вдосконалення механізму регіональної 

інформатизації. З метою визначення напряму вдосконалення механізму 

інформатизації системи управління регіональним розвитком були розглянуті 

приклади проведення інформатизації, що склалися на даний момент, в різних 

країнах, виявлені проблеми, з якими стикалася кожна з країн, і визначена 

перспективна стратегія розвитку, на підставі якої базувалося формування 

механізму інформатизації системи управління регіональним розвитком. 

Побудова механізму безпосередньо залежить від створення нормативно-

правової бази інформатизації, яка регулюватиме усі стосунки, що виникають в 

процесі створення, передачі і обробки інформації, а також регулювати питання 

відносно матеріальної складової інформаційного процесу. Цьому питанню слід 

приділяти особливу увагу, оскільки через правові розбіжності надалі можуть 

виникнути складнощі з визначенням підлеглості і приналежності інформаційних 

систем на державному і регіональному рівнях. 

В ході роботи був сформований перелік органів регіональної влади, що 

відповідають за проведення і забезпечення процесу інформатизації системи 

управління регіональним розвитком. Спільна робота цих органів має бути 

спрямована на формування загальної концепції інформатизації регіону, 

виконання усіх необхідних дій для її здійснення, а також на контроль за 

дотриманням виконання нормативно-правової складової інформатизації системи 

управління регіональним розвитком. Кінцевим етапом побудови інформаційної 

системи стане  формування в регіоні так званого «електронного уряду». При 

цьому завдання регіональних органів влади перейдуть від організації і  побудови 

інформаційної системи управління регіональним розвитком до забезпечення її 

працездатності, здійснення заходів з забезпечення безпеки і аналізу інформації, 

що надається нею. У свою чергу, отримані в ході аналізу дані будуть основою 

для подальшого вдосконалення і розвитку як  інформаційної системи регіону, так 

і для усього механізму інформатизації системи управління регіональним 

розвитком в цілому. На підставі усього перерахованого передбачається 

створення в регіоні ряду нормативно-правових і управлінських баз, що є 

ключовими точками в процесі впровадження інформатизації, серед яких 

необхідно виділити чотири основні етапи.  

Перший етап:  

− нормативно-правова база інформатизації — регіональна законодавча 

база у сфері інформаційно-комунікаційних технологій;  

− стандарти з регіональної інформатизації — дозволяють реалізувати 

регіональну інформатизацію на основі загальних принципів, а також 

забезпечують сумісність різних систем як регіонального, так і державного 

значення;  
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− рада з регіональної інформатизації — орган виконавчої влади, що 

забезпечує нормативно-правове регулювання у сфері інформаційних технологій. 

Другий етап:  

− програма регіональної інформатизації — перелік заходів з впровадження 

інформаційно-комунікаційних технологій, а також показників її ефективності;  

− органи контролю регіональної інформатизації — органи влади, 

програми регіональної інформатизації, що забезпечують реалізацію. 

Третій етап:  

− просторово-часові бази даних, хмарні технології, великі дані — комплекс 

передових технологій в області збору, обробки, передачі і зберігання даних, що 

є основою для роботи усіх підсистем механізму інформатизації системи 

управління регіональним розвитком;   

− інформаційно-аналітична підсистема — забезпечує аналіз і 

прогнозування соціально-економічного розвитку  

− функціональні підсистеми — забезпечують погоджену роботу 

економічної, соціальної і організаційної сфери регіону; 

− інтеграційні підсистеми — забезпечують інформаційну взаємодію 

інфраструктур регіонального і муніципального рівнів;  

− підсистеми інформаційної безпеки — захищають регіональний 

інформаційний простір від несанкціонованого доступу, а також від розкрадання 

і зміни даних; 

Четвертий етап:  

− електронний уряд регіону — комплекс державних і муніципальних 

систем, що забезпечують підтримку діяльності органів державної влади   і 

органів місцевого самоврядування, а також що об'єднують економічне, соціальне 

і організаційне середовище регіону на основі загальної інформаційно-

технологічної інфраструктури регіону;   

індустрія 4.0  

— повсюдне впровадження інформаційних систем в процес виробництва, 

що призводить до змін в усіх сферах життя регіону. Суспільство переходить до 

нового технологічного устрою, змінюються потреби на ринку праці, що ведуть 

за собою якісні зміни в рівні життя людей; 

− освіта і медицина 4.0  

— застосування інформаційно-комунікаційних технологій в процесі 

навчання і при наданні медичних послуг здатне ліквідовувати територіальні межі 

і забезпечити усе населення регіону однаковим рівнем послуг, що надаються. 

Основним завданням цих програм стає викорінювання соціальної нерівності за 

територіальною ознакою, а також підвищення рівня життя населення регіону 

(Рис.1). 
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Рис.1. Механізм інформатизації системи управління регіональним 

розвитком 
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Особливе місце серед програм інформатизації займає наявність завдань 

інформатизації і входження України в інформаційне суспільство. Це передбачає 

реалізацію заходів в наступних основних взаємозв'язаних напрямах: 

• вдосконалення регулювання у сфері інформаційно - комунікаційних 

технологій; 

• забезпечення інформаційної прозорості і відкритості держави для 

громадянського суспільства, створення передумов для ефективної взаємодії між 

державою і громадянами на основі широкого використання інформаційно-

комунікаційних технологій; 

• модернізація органів влади, державного і муніципального 

управління за допомогою впровадження інформаційно-комунікаційних 

технологій; 

• забезпечення взаємодії держави з господарюючими суб'єктами і 

створення передумов впровадження інформаційних технологій в реальний 

сектор; 

• сприяння розвитку освіти і науки, підвищення рівня кадрового 

потенціалу, підтримка загальнодоступних баз і електронних бібліотек; 

• сприяння розвитку незалежних засобів масової інформації за 

допомогою впровадження інформаційно-комунікаційних технологій; 

• розвиток інфраструктури публічних мереж доступу. 

Основний акцент зроблений на повсюдному впровадженні в державних 

органах систем електронного документообігу, які зможуть взаємодіяти між 

собою і із зовнішнім світом та електронними комунікаціями. 

Реалізація цих завдань дозволить здолати інформаційну нерівність між 

Україною і іншими розвиненими країнами, забезпечити рівноправне входження 

громадян України в глобальне інформаційне співтовариство на основі 

дотримання прав людини. 

 

 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дослідженні запропоновано розв’язання актуальної проблеми, що 

полягає в обґрунтуванні теоретичних засад та розробці практичних рекомендацій  

щодо удосконалення механізмів державної політики у сфері інформатизації 

адміністративного управління 

Результати проведених досліджень уможливлюють отримання таких 

висновків: 



 14 

1. Систематизовано сучасні концепції інформатизації політико-

адміністративного управління. Виявлено ряд нових характеристик сучасного 

суспільства, існування яких стало можливе в умовах розвитку новітніх ІКТ, а 

саме великий масштаб невизначеності і ризику, інформатизація суспільства, 

падіння довіри населення до органів управління. Вказані тенденції можна 

об'єднати одним спільним знаменником, таким як зростання різноманітності 

інтересів і потреб суспільства.  

2. Визначено методичні аспекти розвитку державної політики 

інформатизації адміністративного управління. Обґрунтовані чинники, що 

впливають на процес інформатизації системи управління регіональним 

розвитком, що дозволить проводити процес інформатизації з урахуванням 

індивідуальних особливостей регіону, тим самим досягаючи максимальної 

об'єктивності.  

Був розроблений механізм інформатизації системи управління 

регіональним розвитком, що припускає створення ряду нормативно- правових і 

управлінських баз, що є ключовими точками в процесі впровадження 

інформатизації. Цей механізм дозволить не лише гарантувати стабільність і 

безпеку роботи у рамках інформаційного простору регіону, але і підтримувати 

взаємозв'язок і обмін даними між регіонами. 

3. Проаналізовано досвід зарубіжних країн у сфері інформатизації  

адміністративного управління. Досвід інформатизації діяльності органів 

виконавчої гілки влади зарубіжних країн продемонстрував усі негативні і 

позитивні сторони ІКТ. Встановлено, що політика інформатизації системи 

державного управління зарубіжних країн формує нові практики і методи 

впровадження електронного уряду в архітектуру державної служби, що 

оновлюється. Низка країн обмежується лише традиційними можливостями ІКТ 

для реформування, створюючи інформаційно відкриті системи управління, але 

не чуйні на сигнали із зовнішнього середовища і нездібні на гнучкість в 

ухваленні рішень, наданні послуг. Глибші структурні реформи інших країн 

спрямовані на нове державне будівництво, засноване на комплексному підході 

впровадження електронного уряду, розвиваючи сервісну модель державної 

служби, орієнтовану на громадян, а не на бюрократію. 

4. Здійснено оцінку розвитку державної політики інформатизації 

адміністративного управління. Дослідження показало, що ця політика ще не 

припускає розвиток мережевих здібностей держави, які можуть розширити 

демократичну практику. Визначено, що забезпечення підготовки і проведення 

інформатизації органів регіонального управління, яке включає елементи 

інституційного підходу, а також теорії організації й управління через системно-

діалектичну модель, особливістю якої є створення процесних команд, виділення 

функціональних ролей керівника-тренера і адміністративного інженера, а також 

активізація використання на останній стадії інформаційних технологій 

комплексній оцінці специфіки і чинників процесу інформатизації регіону, 

дозволить розробити програми заходів з підвищенню ефективності системи 

управління цим процесом. 
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5. Сформовано методичні рекомендації з розвитку державної політики 

у сфері інформатизації адміністративного управління. Запропонована 

методика оцінки рівня інформатизації регіону, що дозволяє визначити позитивні 

і негативні сторони процесу управління регіональним розвитком і шляхи його 

вдосконалення. Окреслені шляхи  вдосконалення діяльності органів 

регіонального управління  включають використання процесу інформатизації, як 

інструмент реформування системи органів регіонального управління в цілому, 

так і її кожної підсистеми, засноване на розгляді регіону як квазікорпорації. 

6. Окреслено  напрями  розвитку державної політики у сфері 

інформатизації системи управління. Проаналізовано процес інформатизації 

державно-управлінських відносин   в умовах глобального інформаційного 

суспільства. Доведено, що  процеси інформатизації мають  чіткий зв’язок з 

безпечним стійким розвитком суспільства і держави, що  основа  глобального 

інформаційного суспільства та державного управління – знання або 

інтелектуально-інформаційний ресурс. Політика інформатизації 

адміністративної сфери в сучасній Україні здійснюється у рамках обмеженого 

розуміння можливостей ІКТ.  

 Для еволюційного, поступального переходу України на новий етап 

розвитку необхідно забезпечити умову, за якої її національні інтереси будуть 

природною, невід’ємною складовою частиною інтересів глобального 

інформаційного співтовариства. Наслідки їх застосування залежать від ціннісних 

настанов і державно-політичних рішень. Реалізація можливостей 

інформаційного суспільства – питання адекватної політики й своєчасних 

державно-управлінських рішень. 

 

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

Наукові праці, в яких опубліковано основні наукові результати дисертації: 

 

1. Василенко О.І. Впровадження інформаційно-комунікаційних 

технологій у адміністративне управління в умовах інформаційного суспільства 

Вісник Національного університету цивільного захисту України. Серія: 

Державне управління. 2018.  Вип. 1 (8). С. 530-537. 

2. Василенко О.І. Основні етапи розвитку та впровадження 

інформаційно-комунікаційних технологій в адміністративне управління. Вісник 

Національного університету цивільного захисту України. Серія: Державне 

управління. 2018.  Вип. 2 (9). С. 516-521. 

3. Василенко О.І. Державна політика в умовах становлення 

інформаційного суспільства: зарубіжний досвід і українська практика. Вісник 

Національного університету цивільного захисту України. Серія: Державне 

управління. 2017. Вип. 2(7). 2017. С. 476-483.  

4. Василенко О.І. Державна інформаційна політика України у сфері 

інформатизації діяльності органів місцевого самоврядування. Вісник 

Національного університету цивільного захисту України. Серія: Державне 

управління. 2019.  Вип. 2(11). С. 518-524.  



 16 

5. Василенко О.І. Державне управління інформаційною сферою в 

Україні: надання адміністративних послуг. [Електрон.видання]. Державне 

управління: удосконалення та розвиток. № 4, 2018. Режим доступу: 

http://www.dy.nayka.com.ua/. 
 

Статті у зарубіжних спеціалізованих виданнях: 

6. Vasylenko O.I. State policy in the sphere of informatization of local 

government authorities. East Journal of Security Studies. Volume 4 (2019), pp. 288-

297.  

 

Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації: 

 

7. Василенко О.І. Азіатська модель інформатизації системи публічного 

управління. Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції 

«Державне управління в Україні: виклики та перспективи»м. Запоріжжя 18 

жовтня 2019 року Україна. С. 411-415. 

8. Василенко О.І. Основні напрями підготовки до реалізації концепції 

електронного уряду в Україні. Тези доповідей Міжнародної науково-практичної 

конференції «Державне управління в Україні: виклики та перспективи» 

м. Запоріжжя 8-9 травня 2020 р. С. 239-240. 

9. Василенко О.І. Закордонний досвід інформатизації державної влади 

та управління на прикладі Сполучених штатів. Матеріали круглого столу 

«Формування дієвих механізмів державного управління з забезпечення 

державної безпеки» НУЦЗУ 2021 р. С. 280-282. 

10. Василенко О.І. Європейська модель інформатизації системи 

взаємодії держави та суспільства. Матеріали Міжнародної науково-практичної 

інтернет-конференції, 18–19 березня 2020 р. / за заг. ред. В. П. Садкового. – Х. : 

Вид-во НУЦЗУ, 2020. С. 188-190. 

11. О.І.Василенко програмискладоваякпотенціалЛюдський

інформатизації системи публічного управління. Матеріали XIV Міжнародної 

наукової конференції « форумОльвійський - країнстратегії2020:

   

 

 

   

   

 

  

  

 

 

   

 

Причорноморського  регіону  в  геополітичному  просторі »,  4-7  червня  2020 р.

(м. Миколаїв, Україна) : Вид-во ЧНу ім. Петра Могили, 2020. С. 98-99.

АНОТАЦІЯ

Василенко О.І. Державна політика  у  сфері  інформатизації

адміністративного  управління. – Кваліфікаційна  наукова  праця  на  правах

рукопису.

  Дисертація  на  здобуття  наукового  ступеня  кандидата  наук  з  державного

управління  за  спеціальністю  25.00.02 – механізми  державного управління. –

Національний університет цивільного захисту України. – Харків, 2021.

  У  дослідженні  запропоновано  розв’язання  актуальної  проблеми з

обґрунтування  теоретичних  засад  та  розробки  практичних рекомендацій  щодо

удосконалення розвитку  державної політики у  сфері  інформатизації
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Досягнення визначеної мети зумовило необхідність вирішення наступних 

завдань, а саме: було систематизовано сучасні концепції інформатизації 

політико-адміністративного управління, та визначено методичні аспекти 

розвитку державної політики інформатизації адміністративного управління. У 

дослідженні проаналізовано досвід зарубіжних країн у сфері інформатизації  

адміністративного управління і здійснено оцінку розвитку державної політики 

інформатизації адміністративного управління, також сформовано методичні 

рекомендації з розвитку державної політики у сфері інформатизації 

адміністративного управління і окреслено напрями  розвитку державної 

політики у сфері інформатизації системи управління. 

Об’єкт дослідження в дисертаційному дослідженні визначено  державну 

політику у сфері інформатизації  України, а предметом дослідження  виступає 

державна політики у сфері інформатизації  адміністративного управління. 

 Методологічну основу роботи становлять загальнонаукові прийоми 

досліджень і спеціальні методи, що ґрунтуються на сучасних наукових засадах 

управлінської, економічної і споріднених з ними наук. В основу методології 

дослідження було покладено системний підхід, методологічна специфіка якого 

визначається тим, що він орієнтує дослідження на розкриття цілісності об’єкта і 

механізмів, що її забезпечують, на виділення різноманітних типів зв’язків 

складного об’єкта і зведення їх у єдину теоретичну картину. 

 Автором використано низку наукових методів, зокрема: гіпотетико-

дедуктивний метод формування методології дисертаційного дослідження, який 

дав змогу сформувати гіпотезу дослідження, побудувати евристичні моделі 

вдосконалення державної політики у сфері інформатизації адміністративного 

управління. 

Дедуктивний доказ висунутої гіпотези дослідження не тільки підтвердив 

правильність формування його методології, справедливість висновків, а й дав 

можливість також висунути й верифікувати практичні рекомендації з 

удосконалення досліджуваного об’єкта; структурно-функціональний аналіз, 

сутність якого полягає у виділенні елементів системи державної політики у сфері 

інформатизації адміністративного управління; ряд порівняльних методів, що 

надали можливість аналізу стандартів і механізмів державної політики у сфері 

інформатизації адміністративного управління; статистичний метод, що дав змогу 

розкрити реальні й точні факти стану досліджуваного об’єкта; прогностичний 

метод, за допомогою якого визначено більш віддалені перспективи його 

розвитку; теоретико-концептуальний метод, що визначив напрям дослідження, 

втілений в аналізі функцій, структури та параметрів об’єкта, та дав змогу 

позначити, осмислити, описати та порівняти роль механізмів державної політики 

у сфері інформатизації адміністративного управління, уточнити їх функції в 

діяльності кожної з підсистем, оцінити результати управлінського впливу, 

виявити перспективи й механізми. 

Інформаційну базу дисертаційного дослідження становили нормативно-

правові акти, праці зарубіжних і вітчизняних учених, Інтернет-ресурси, 

статистична інформація Державного комітету статистики України та інших 

центральних органів виконавчої влади. 
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ABSTRACT 

 

Vasylenko O.I. State policy in the field of informatization of administrative 

management. – Qualifying scientific work on the rights of the manuscript. 

The dissertation on competition of a scientific degree of the PhD in public 

administration on a specialty 25.00.02 - mechanisms of public administration. - 

National University of Civil Defence of Ukraine. - Kharkiv, 2021. 

The study proposes a solution to the current problem of substantiating the 

theoretical foundations and development of practical recommendations for improving 

the development of public policy in the field of informatization of administrative 

management. 

Achieving this goal necessitated the solution of the following tasks, namely: 

modern concepts of informatization of political and administrative management were 

systematized, and methodological aspects of the development of state policy of 

informing administrative management were determined. The study analyzes the 

experience of foreign countries in the field of informatization of administrative 

management and assesses the development of public policy of informatization of 

administrative management, also formed guidelines for the development of public 

policy in the field of informatization of administrative management and outlined areas 

of public policy in the field of management informatization. 

The object of research in the dissertation research is the state policy in the field 

of informatization of Ukraine, and the subject of the research is the state policy in the 

field of informatization of administrative management. 

The methodological basis of the work are general scientific research methods 

and special methods based on modern scientific principles of management, economics 

and related sciences. The research methodology was based on a systematic approach, 

the methodological specificity of which shall be determined by the fact that it focuses 

research on the disclosure of the integrity of the object and the mechanisms that provide 

it, to identify different types of relationships of complex objects and bring them into a 

single theoretical picture . 

The author used a number of scientific methods, in particular: hypothetical-

deductive method of forming the methodology of dissertation research, which allowed 

to form a research hypothesis, to build heuristic models of improving public policy in 

the field of informatization of administrative management. 

Deductive proof of the hypothesis of the study not only confirmed the 

correctness of its methodology, the validity of the conclusions, but also made it 

possible to put forward and verify practical recommendations for improving the object 

under study; structural and functional analysis, the essence of which is to highlight the 

elements of the state policy in the field of informatization of administrative 

management; a number of comparative methods that provided an opportunity to 
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analyze the standards and mechanisms of public policy in the field of informatization 

of administrative management; a statistical method that made it possible to reveal the 

real and exact facts of the state of the object under study; prognostic method, which 

used to determine more distant prospects for its development; theoretical and 

conceptual method that defined the direction of research, embodied in the analysis of 

functions, structure and parameters of the object, and allowed to identify, comprehend, 

describe and compare the role of public policy mechanisms in the field of 

informatization of administrative management, specify their functions in each 

subsystem , evaluate the results of managerial influence, identify prospects and 

mechanisms. 

The information base of the dissertation research consisted of regulations, works 

of foreign and domestic scientists, Internet resources, statistical information of the 

State Statistics Committee of Ukraine and other central executive bodies. 

The scientific novelty of the obtained results lies in solving the scientific 

problem of developing theoretical foundations and substantiation of scientific and 

applied recommendations for improving the mechanisms of improving the mechanisms 

of state policy in the field of informatization of administrative management. 

Thus, the study proposes a solution to a pressing problem, which is to 

substantiate the theoretical foundations and develop practical recommendations for 

improving the mechanisms of public policy in the field of informatization of 

administrative management. 

Keywords: state policy, mechanisms of public administration, state policy of 

informatization, administrative management, informatization of administrative 

management, informatization of regional management. 
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