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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На сьогодні в Україні рівень інформатизації органів

державної влади такий, що, крім проблем інтеграції

різних інформаційних систем (ІС), в даний час потрібно

проводити також модернізацію самих об'єктів інтеграції

та ІТ2компонентів. Відсутність скоординованих дій

органів влади та затверджених стандартизованих мето2

дик у галузі ІКТ не дозволяють відслідковувати узгод2

женість та несуперечність цілей, що ставляться на всіх

рівнях впровадження корпоративних інформаційно2ана2

літичних систем [1]. Перед більшістю цих корпоратив2

них систем зараз постали дві основні задачі: стандар2

тизація правил інформаційної взаємодії, узгодження

форматів та протоколів даних для взаємного обміну між

органами державної влади, громадянами та іншими су2
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б'єктами господарювання; застосування алгоритмів ана2

лізу накопиченого у корпоративній системі інформа2

ційного ресурсу для обгрунтування принятих управлі2

нських рішень.

Для формування єдиного інформаційного просто2

ру між державними інституціями на рівноправній основі

необхідно зміцнювати прямі й зворотні зв'язки між влад2

ними структурами та суспільством, вирішити чимало

проблем для забезпечення ефективного розвитку, як

окремих ІС2так і національної ІТ2інфраструктури у ціло2

му. З огляду на важливість інтеграційних процесів в Ук2

раїни, питання утворення власного стандартизованого

інформаційного простору набуває особливої актуаль2

ності. Серед головних завдань інформатизації повинно

стати використання в Україні міжнародних, перевірених
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часом, методик та ІТ2стандартів, розробка власних, єди2

них стандартів у галузі ІКТ та механізмів формування

інтегрованої архітектури електронних комунікацій

органів державної влади.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Публікацій присвячених розв'язанню проблеми

щодо практичних підходів побудови інтегрованої архі2

тектури електронних комунікацій органів державної

влади, у вітчизняній науковій літературі майже не зуст2

річається. У вітчизняній та зарубіжній науковій літера2

турі на практичні питання побудови ІТ2архітектури звер2

нули увагу О.В. Нестеренко, Б.В. Никифорук, Дж. Зах2

ман, М.Р. Когаловський, О.В. Данілін та А.І. Слюсарен2

ко та ін. [2]. Лідери у сфері ІТ, як Gartner, Microsoft,

IBM та ін., приділяють особливу увагу проблемам комп2

лексної інтеграції електронних ресурсів та побудови

інтегрованої архітектури електронних комунікацій в

органах державної влади [3; 4; 5].

НЕВИРІШЕННІ РАНІШЕ ЧАСТИНИ
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Незважаючи на дослідження проблем впроваджен2

ня ІС електронного уряду, у працях вітчизняних нау2

ковців недостатньо уваги приділяється питанню вивчен2

ня та визначення практичних підходів щодо побудови

інтегрованої архітектури електронних комунікацій

органів державної влади. Інтегрована архітектура елек2

тронних комунікацій будь2якого органу державної вла2

ди повинна являти собою цілісне рішення, що включає

опис ключових стратегій, зв'язаних з їх бізнес2функці2

онуванням, інформаційним обміном та самою інформа2

цією, прикладними системами, технологіями та їх впли2

вом на функції та бізнес2процеси самого органу держав2

ної влади. Саме тому, вивчення та визначення загаль2

них характеристик та комплексних підходів щодо побу2

дови інтегрованої архітектури електронних комунікацій

потребує додаткових наукових досліджень.

МЕТА СТАТТІ
Метою цієї статтї є попередній аналіз загальних ха2

рактеристик та практичних підходів щодо розробки та

впровадження інтегрованої архітектури електронних

комунікацій органів державної влади з використанням

провідних ІТ2практик та стандартів, у галузі реалізації

комплексу електронних державних послуг та систем

електронної взаємодії в суспільстві.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Інтегрована архітектура електронних комунікацій на

різних рівнях абстракції представляє єдиний набір мо2

делей, принципів, стандартів та політик, які необхідні

для створення та розвитку корпоративних ІС у масштабі

всієї організації. Така схема реалізації інтегрованої ар2

хітектури включає різні рівні абстракції, що пов'язані з

описом бізнес2функцій будь2якої організації. Таким чи2

ном, архітектура організації є інтегрованим підходом,

що пов'язаний не тільки з технологічними областями,

але і з іншими видами діяльності (структура бізнесу та

його політика, ключові цінності, цілі та завдання,

людські ресурси, комунікації та тенденції тощо).

Кількість рівнів абстракції в аналізі предметної області

не є жорстко встановлена та може змінюватися залеж2

но від потреб самої організації, але аналіз архітектур2

них областей обов'язково повинен включати такі перс2

пективи опису інтегрованої архітектури електронних ко2

мунікацій, як рівень контексту, концептуальний, логіч2

ний, фізичний та рівень реалізації. На кожному рівні аб2

стракції можуть використовуватися інші моделі, що опи2

сують різноманітні предметні області інтегрованої ар2

хітектури.

— Рівень контексту (орієнтований на вище керівниц2

тво), описує зовнішнє середовище, фактори, які впли2

вають на бізнес2процеси, стратегію та пріоритети роз2

витку.

— Концептуальний рівень (орієнтований на корис2

тувача) описує елементи майбутньої інтегрованої архі2

тектури для кінцевих користувачів системи, що нагляд2

но демонструє, які вимоги, представлені на рівні кон2

тексту, можуть бути виконані, а які потребують більш

ретельного вивчення та змін.

— Логічний рівень (орієнтований на архітекторів

системи) описує основні функціональні компоненти

та їх взаємозв'язки між собою, визначаються при2

кладні системи, технології та дані для реалізації ви2

мог визначених на концептуальному рівні опису архі2

тектури.

— Фізичний рівень (орієнтований на розробників ІС)

описує принципи проектування, стандарти та правила,

включаючи модель розгортання системи, визначають2

ся критерії вибору технологічних рішень, які будуть роз2

роблені, розробляється технологічна модель застосу2

вань.

— Рівень реалізації (орієнтований на кінцевого спо2

живача) описує моделі реалізації, наприклад, код ІС,

продукти реалізації, версія СКБД, засоби розробки,

топологія мережі, інженерні та інфраструктурні скла2

дові тощо.

Для прискорення циклу розробки інтегрованої ар2

хітектури електронних комунікацій, підвищення якості

корпоративних ІС, зменшення ризиків проекту у цілому

на фізичному та рівні реалізації можуть бути викорис2

тані методики опису інтегрованої архітектури та архі2

тектурні моделі, наприклад, бібліотека ITIL або Micro2

soft Systems Architecture (MSA) [6].

Згідно з концепціями лідерів у сфері ІКТ, до складу

інтегрованої архітектури електронних комунікацій

органів державної влади можуть належати від чотирь2

ох до семи основних предметних областей, що включа2

ють архітектурні аспекти, а саме: рівень інтерфейсу,

бізнес2архітектура, архітектура загальних сервісів, ар2

хітектура інтеграції, архітектура інформації, архітекту2

ра прикладних застосувань, технологічна архітектура.

Залежно від конкретних потреб організації та склад2

ності технологічних рішень виділяються інші необхідні

компоненти архітектури, наприклад: мережева архітек2

тура, архітектура безпеки, архітектура управління та

інфраструктури.

Саме ці ключові компоненті інтегрованої архітекту2

ри електронних комунікацій повинні забезпечити робо2

ту прикладних систем органів державної влади на не2

обхідному рівні представлення сервісів для кінцевих

користувачів.
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1. Рівень інтерфейсу.

Характерної особливістю будь2якого органу держав2

ної влади є забезпечення низки каналів взаємодії з гро2

мадянами, бізнесом та з державними інституціями (на2

приклад, електронні комунікації, соціальні мережі та

Інтернет тощо). Рівень інтерфейсу дозволяє відділити

бізнес2логіку від фізичного інтерфейсу. При цьому про2

цес реалізації послуг у формі реального виконання

внутрішніх адміністративних регламентів державного

відомства залишається незмінним від самого каналу до2

ступу. Наступною функціональною особливістю цього

рівня є забезпечення можливості співставлення наявної

інформації у БД державного органу або у інших БД інших

органів державної влади (завдяки інтеграції ІС) із самим

користувачем для надання суто індивідуальних послуг.

Якщо врахувати належні електронні комунікації між

різними органами державної влади, тоді можливо вид2

ілити ще одну функціональну особливість цього рівня

побудови інтегрованої архітектури, як реалізація інте2

лектуальних підсистем, що допомагають користувачеві

державних послуг вирішити більш складні питання, що

можуть бути пов'язані наприклад, зі зміною місця про2

живання користувача тощо. Такі інтелектуальні підсис2

теми рівня інтерфейсу забезпечують користувача дер2

жавних послуг всією необхідною інформацією незалеж2

но від місця знаходження самої інформації.

2. Бізнес2архітектура.

До бізнес2архітектури належить область опису ар2

хітектури, яка визначається вищим керівництвом, яке

відповідає за головні функції, місію, стратегію та фак2

тори успіху організації. Це область, де описуються

функції державного органу влади, адміністративні рег2

ламенти та перелік послуг, що надаються громадянам.

При цьому послуги повинні бути описані у формі моде2

лей технічних процесів, що забезпечують реалізацію

визначених послуг, наприклад, повинні бути розглянуті

всі необхідні кроки бізнес2процесу від запиту користу2

вача до надання відповіді. Бізнес2моделі забезпечують

відповідність між ключовими бізнес2процесами та ІТ2

архітектурою. Практика свідчить, що в державному

органі нараховується біля 202ти основних бізнес2про2

цесів. При цьому бізнес2моделі будуються лише для тих

основних бізнес2процесів, що будуть змінюватися.

Необхідно відмітити, що моделі бізнес2архітектури

повинні надавати мінімум інформації про ключові

функції, процеси та потоки інформації, але бути достат2

німи для процесу прийняття рішень. Деталізація бізнес2

моделей повинна включати наступні компоненти опису:

декомпозиція функцій та процесів, аналіз подій, моде2

лювання виконання функцій та процесів, інтеграція

функцій та процесів.

На підставі деталізації бізнес2моделей будується

модель ефективності, в якій визначаються показники

ефективності як загальна вартість володіння (TCO) та

повернення інвестицій (ROI) по кожному бізнес2проце2

су. Успішна реалізація принципів електронного уряду

вимагає проведення робіт по реструктуризації виконан2

ня функцій органами державної влади та управління на

рівні процесів та адміністративних регламентів.

3. Архітектура загальних сервісів.

Архітектура загальних сервісів забезпечує необхі2

дну підтримку для інших архітектурних областей. Серед

методик опису інтегрованої архітектури електронних

комунікацій органів державної влади, що приділяють

велику увагу архітектурі загальних сервісів необхідно

відзначити методики опису архітектури електронного

Уряду від Федерального Уряду Німеччини — SAGA та

Уряду Великобританії — e2GIF [7; 8]. Ці методики виді2

ляють дві основні групи загальнодержавних сервісів, а

саме:

— сервіси, що пов'язані з реалізацією процесів (на2

приклад, підготовка законопроектів, публікація інфор2

мації на веб2порталі, управління фінансами, управління

персоналом та процеси управління закупівлями, загальні

сервіси безпеки тощо).

— забезпечуючи сервіси (наприклад, сервіси іден2

тифікації, аутентифікації та авторизації користувачів,

сервіси підтримки прийняття управлінських рішень

тощо):

Для побудови якісної архітектури загальних сервісів

необхідно дотримуватися наступних рекомендацій:

— використання єдиних стандартів розповсюджен2

ня інформації та документів в електронному вигляді (на2

приклад, стандарту XML);

— використання інтеграційного ПЗ проміжного

рівня та застосування принципів сервіс2орієнтованої

архітектури для побудови прикладних інформаційних

систем;

— використання веб2сервісів та відповідних стан2

дартів;

— розробки єдиних стандартів безпеки та інфор2

маційного обміну та використання єдиних методик та

концепцій моделювання бізнес2процесів.

4. Архітектура інтеграції.

Одним з ключових питань при створенні єдиного

інформаційного середовища органів державної влади

є інтеграція їх інформаційних ресурсів за рівнями уп2

равління (наприклад, регіональний, територіальний,

локальний), джерел даних та узгодженості форматів

представлення інформації (єдині класифікатори та до2

відники, метадані). Інтеграція даних в ІС — це процес

забезпечення єдиної інфраструктури для деякої сукуп2

ності неоднорідних незалежних джерел даних [9]. Та2

ким чином інтегрована архітектура міжвідомчої взає2

модії повинна включати такі основні компоненти, серед

яких:

— XML як універсальний формат інформації (доку2

ментів) та обміну ними;

— середовище гарантованої доставки та маршру2

тизації інформації та XML2документів на базі стандарт2

них Інтернет2протоколів;

— реалізація державних ІС у вигляді веб2служб, які

є функціональними компонентами, доступними на ос2

нові стандартних Інтернет2протоколів.

Традиційні технології інтеграції корпоративних за2

стосувань та міжвідомчої інтеграції засновані на вико2

ристанні брокера повідомлень (вузла пересилання

інформації). Реалізація такої архітектури повинна грун2

туватися на використанні:

— інтеграційного шлюзу обміну інформацією (вуз2

ла інтеграції);

— проміжного інтеграційного програмного забез2

печення (Message Oriented Middleware), яке забезпечує

транспорт доставки інформації та даних між приклад2
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ними ІС та застосуваннями в територіально розподіле2

ному середовищі;

— XML2схем передачі електронних повідомлень та

веб2служб;

— принципів побудови сервіс2орієнтованої архітек2

тури (Service2Oriented Architecture) [10].

5. Архітектура інформації.

Сьогодні будь2який орган державної влади повинен

займатися пошуком ефективних способів отримання та

роботи з інформацією, що надходить з різних джерел

та яка потребує різноманітних специфічних технологій

та методів роботи з нею. До архітектури інформації на2

лежать моделі, що описують процеси обробки інфор2

мації, основні інформаційні об'єкти, які пов'язані з под2

іями, інформаційні потоки та принципи управління

інформацією. При цьому архітектура повинна описува2

ти не лише дані, що необхідні для виконання бізнес2про2

цесів, але і аналітичні дані та увесь необхідний веб2кон2

тент, що публікується на сайті державного органу вла2

ди. У процесі розробки архітектури інформації (даних)

інтегрованої архітектури електронних комунікацій вир2

ішуються наступні завдання:

— аналіз даних для кожного бізнес2процесу;

— ідентифікація та інвентаризація існуючих даних,

визначення джерел та процедур використання даних та

внесення змін;

— зменшення фрагментарності, неоднозначності

даних та формування інтегрованих представлень даних

(вітрини, аналітичні сховища) у режимі реального часу

у т.ч. інтеграція метаданих;

— визначення технологій по обробці даних та за2

безпечення їх захисту.

На концептуальному рівні абстракції архітектура

інформації описує інформаційні аспекти, що пов'язані

з отриманням, зберіганням, аналізом та обробкою

інформацією.

Результатом процесу розробки інтегрованої архі2

тектури інформації є:

— визначення цільового стану (на логічному та

фізичному рівнях) та плану переходу від існуючого ста2

ну до цільового призначення;

— документування джерел даних та опис моделей

даних на концептуальному, логічному та фізичному

рівнях;

— опис інформаційних потоків, інтерфейсів, алго2

ритмів перетворення даних та опис рішень по зберіган2

ню та керуванню даних;

— опис цільового стану ІТ2системи.

Метою розробки концептуальних, логічних та фізич2

них моделей опису архітектури інформації та даних є

створення графічних представлень, що є підставою для

реорганізації бізнес2процесів та інформаційного обміну

між кінцевими користувачами та ІС. Використовуючи

словник даних та репозиторій метаданих створюється

проміжне — оперативне сховище даних, яке забезпе2

чує процеси витягу, трансформації та загрузки даних,

очищення та створення метаданих. Це ключові проце2

си, на підставі яких створюється аналітичне сховище да2

них та будуються вітрини даних органів державної вла2

ди.

Важливим компонентом в архітектурі інформації

органу державної влади, що відрізняється розгалуже2

ною організаційною структурою та великою кількістю

незалежних ІС, є керування централізованими даними

та метаданими — архітектура, яка забезпечує керуван2

ня та доступ до метаданих незалежно від їх внутрішньої,

логічної структури та фізичного розташування. Такий

підхід забезпечує належний рівень взаємодії як між

структурними підрозділами в організації, так і з інши2

ми, зовнішніми організаціями. Суть принципу керуван2

ня централізованими даними, що покладене в основу мо2

делі архітектури даних методики опису FEAF [11] поля2

гає у використанні загальної метамоделі, яка дозволяє

управляти відносинами між різноманітними моделями

даних та робити їх прозорими на корпоративному рівні.

6. Архітектура прикладних застосувань.

Архітектура прикладних систем, як область опису

інтегрованої архітектури електронних комунікацій

органів державної влади є одним з її головних аспектів,

оскільки пов'язаний з фінансовими витратами на модер2

нізацію ІС та підготовку інфраструктури, проведенням

реорганізаційних змін та навчанням персоналу, з інвес2

тиціями в цільову технологічну інфраструктуру, що та2

кож є найбільш суттєвими та капітальними статтями вит2

рат в організації.

Архітектура прикладних застосувань визначає пе2

релік прикладних систем, які необхідні для виконання

бізнес2процесів та включає проектування, розробку та

інтеграцію визначених прикладних систем. Архітекту2

ра прикладних застосувань включає два основні контек2

сту управління: область прикладних систем організації

та область розробки прикладних систем.

Область прикладних систем є планом потреб бізнес2

процесів організації у прикладних системах, визначає

зону відповідальності та пріоритетів кожного із засто2

сувань та визначає, яким чином буде реалізована необ2

хідна функціональність, що визначена цільовими бізнес2

процесами. Область розробки прикладних систем опи2

сує технології, які використовуються для розробки ІС

та способи їх застосування, визначає процес розробки,

засоби проектування та розробки, цикл розробки ІС,

визначає процеси контролю якості та управління конф2

ігурацією, контроль версій програмного забезпечення.

Контекст області управління прикладними системами

складається з трьох основних аспектів інтегрованого на2

бора ІС, що забезпечує функціональні потреби органі2

зації:

— існуючий портфель прикладних систем;

— цільовий портфель прикладних систем;

— план міграції та/або план переходу від існуючо2

го стану розвитку ІС, бізнес2процесів та прикладних за2

стосувань до їх цільового призначення.

Сьогодні більшість бізнес2процесів органів держав2

ної влади залежить від реалізації великої кількості фун2

кціональних завдань, що пов'язані з: масовою оброб2

кою трансакцій (наприклад, обробка звернень грома2

дян, робота з електронними картками); забезпеченням

операцій у режимі реального часу (наприклад, процеси

реєстрації та моніторингу користувачів); забезпеченням

аналізу, пошуком закономірностей та іншої пов'язаної

інформації (наприклад, процеси прогнозування, прий2

няття управлінських рішень, видача дозволів тощо);

розповсюдження інформації (наприклад, видача по2

відомлень) та колективної роботи з документами (на2
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приклад, електронний документообіг, електронна по2

шта, миттєвий обмін повідомленнями, портальні серві2

си та засоби управління контентом, бібліотечні сервіси

(каталогізація, електронний архів, пошук інформації)

тощо). Реалізація подібних бізнес2процесів потребує

особливої уваги, додаткових інформаційних ресурсів та

новітніх технологій, що відрізняються масштабовані2

стю, гнучкістю, продуктивністю та надійністю. Такий

підхід дозволяє більш якісно ідентифікувати загальні

інфраструктурні технології для різноманітних категорій

бізнес2процесів та прикладних систем і застосувати до

них найбільш сучасний інструментарій, що в свою чер2

гу, може призвести до зменшення загальних витрат,

збільшенню можливостей та гнучкості ІТ2систем.

7. Технологічна архітектура (системна архітектура).

Технологічна архітектура, або системна архітекту2

ра організації розглядає аспекти побудови ІС, які не2

обхідні для підтримки, бізнес2процесів, забезпечення ІТ2

сервісів, прикладних систем та інформаційних ресурсів

і є основою всього портфеля інформаційних технологій

організації. Системна архітектура визначає набір стан2

дартів, керівництв та методик, що необхідні для вико2

ристання апаратних платформ, операційних середовищ,

СКБД, засобів забезпечення життєвого циклу розроб2

ки ІС, різноманітних електронних сервісів, засобів без2

пеки та мережної інфраструктури.

Технологічна архітектура електронних комунікацій

органів державної влади може розміщуватися на різних

організаційних рівнях. Залежно від реалізації всієї арх2

ітектури електронних комунікацій органу державної

влади — централізованого або розподіленого, може

змінюватися і технологічна архітектура. Тому вибір роз2

мірів всієї інфраструктури державного органу влади

залежить від реалізації всіх інфраструктурних частин на

центральному, регіональному та місцевому рівнях, або

у разі реалізації інфраструктури електронного уряду2

вання — на рівні міністерства та окремих відомств. При

цьому деякі ІТ2технології експлуатуються централізова2

но, інші на рівні окремих функціональних підрозділів.

Наприклад, деякі ІТ2сервіси, що необхідні для органу

державної влади у цілому, інформаційний масив даних,

забезпечують комбінацію корпоративної та публічної

інфраструктури на центральному рівні, в корпоративно2

му центрі обробки даних, а інфраструктура рівня струк2

турного підрозділу орієнтована на більш специфічні

функціональні потреби та використовує централізова2

ну інфраструктуру. При цьому деякі структурні підроз2

діли на регіональному та місцевому рівнях можуть не

мати локальної інфраструктури, а використовувати вик2

лючно сервіси, що надаються на центральному рівні.

 Існують різноманітні підходи до категоризації ком2

понентів технологічної архітектури, що визначають дві

області опису технологічної архітектури:

— базова. Технології, що використовуються всіма

ІС, наприклад, мережі, апаратне забезпечення, опера2

ційне середовище, СКБД, засоби зберігання та оброб2

ки інформації, програмне забезпечення проміжного

рівня, система управління ІТ2ресурсами та інфраструк2

турою, безпека тощо);

— прикладна. До цієї категорії відносяться більш

специфічні технології, наприклад, електронна пошта,

система управління документообігом та потоками робіт,

система колективної роботи, Інтернет та Інтранет2зас2

тосування, спеціалізоване програмне та апаратне забез2

печення (сканери штрих2коду) тощо.

Існують і інші способи класифікації елементів тех2

нологічної архітектури, наприклад, технічна модель TRM

FEAF [12]. Згідно з цією методикою технологічна архі2

тектура складається з наступних областей: технологічні

сервіси (доступ та доставка); платформи та інфраструк2

тура; компонентна модель, сервіс інтерфейсів та інтег2

рації. У свою чергу, кожна з областей технологічних

сервісів поділяється на категорії, які складаються зі

стандартів, що в свою чергу, складаються зі специфі2

кацій.

Згідно з іншими ІТ2методиками [13;14] контекст опи2

су технологічної архітектури може розглядатися у взає2

мозв'язку з функціональними (що представлені бізнес2

процесами) та операційними (не функціональними) ви2

могами (що пов'язані з експлуатацією, наприклад, надій2

ність, керованість, продуктивність, безпека та суміс2

ність, доступність системи) до системи та у взаємозв'2

язку з архітектурою застосувань. При цьому функціо2

нальні вимоги забезпечуються архітектурою застосу2

вань, що описує структуру застосувань, які реалізують

функціональні вимоги. У свою чергу, технологічна ар2

хітектура забезпечує операційні вимоги, яка описує

структуру та взаємозв'язки між технологіями та завдя2

ки обраним технологіям забезпечує виконання встанов2

лених операційних вимог.

Усі ці інформаційні моделі пропонують комплексні

методики, за якими можна оцінити поточний стан ІТ в

організації: наскільки наявні ІТ2засоби і процеси ефек2

тивні для реалізації бізнес2процесів, наскільки безпеч2

на наявна ІТ2інфраструктура, яка вартість ІТ для орган2

ізації в термінах загальної вартості володіння (TCO) і

який рівень повернення інвестицій, вкладених в ІТ2

інфраструктуру (ROI).

ВИСНОВКИ
Проведений аналіз свідчить про те, що інтегрована

архітектура електронних комунікацій будь2якого орга2

ну державної влади є динамічним та потужним інстру2

ментом, що забезпечує "план діяльності" щодо змін, як

в області функціонування бізнес2процесів, так і в галузі

використання та впровадження технологічних рішень в

організації. Процес розробки та впровадження інтегро2

ваної архітектури електронних комунікацій обов'язко2

во повинен включати такі складові, як: стратегію роз2

витку прикладних систем; шаблони проектування та про2

дукти опису архітектури та її компонентів; описи проек2

тних документів у т.ч. опис загальних вимог, проект кон2

цептуальної та інтегрованої архітектури ІС, опис моделі

даних, опис бізнес2процесів, опис організаційної моделі

відомства з урахуванням того, що всі процеси повинні

бути націлені на кінцевого користувача послуг.

Сьогодні побудувати ефективну ІС, систему відно2

син, адміністративну та управлінську систему в будь2

якому органі державної влади можливо лише тоді, якщо

архітектура електронних комунікацій здатна швидко

адаптуватися до змін, як зовнішніх, так і внутрішніх

умов. При цьому інфраструктура організації повинна

дозволяти проводити зміни корпоративних ІС, впровад2

жувати нові прикладні застосування та програми, наро2
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щувати навантаження на ІС без суттєвих перебудов всієї

ІТ2інфраструктури. Жоден етап розвитку ІС не повинен

призводити до необхідності заново вибудовувати ІТ2

інфраструктуру для забезпечення роботи ІС із заданим

рівнем продуктивності та надійності. Повинна існувати

можливість максимально ефективного повторного ви2

користання існуючих ІТ2ресурсів, даних, сервісів та про2

грамних компонент.

Основними принципами створення єдиного інтеграцій2

ного середовища органів державної влади необхідно розг2

лядати єдність нормативно2правової та інформаційної пол2

ітики, розвиненість телекомунікаційних засобів, забезпе2

ченість сучасними програмно2апаратними рішеннями для

формування та інтеграції інформаційних ресурсів.

Головними проблемами в реалізації інтегрованої

архітектури електронних комунікацій органів держав2

ної влади в Україні є не технічні питання, а організаційні

та процедурні, особливо те, що стосується міжвідомчої

інтеграції процесів, різноманітних ІС та інформаційних

послуг при реалізації єдиної системи електронного уря2

ду та міжвідомчої взаємодії. Єдиним рішенням цього пи2

тання є використання концепції системного підходу при

реалізації інтегрованої архітектури електронних кому2

нікації, коли всі органи державної влади, поряд з влас2

ними технологічними рішеннями використовують спільні

стандарти та технології, загальні сервіси та дані, єдину

інфраструктуру, що забезпечить інформаційний обмін

між відомствами з використанням єдиних форматів об2

міну електронними даними та повідомленнями.

ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Наступним етапом дослідження шляхів реалізації

органами державної влади інтегрованої архітектури

електронних комунікацій може стати розробка відпові2

дних ІТ2стандартів, методів розробки ІС та розробка

механізмів формування інтегрованої архітектури елек2

тронних комунікацій органів державної влади. Реаліза2

ція визначених завдань створить умови для проведення

комплексної інтеграції відомчих ІС та побудови єдино2

го, ефективного інформаційно2аналітичного простору

органів державної влади України.
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