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ВСТУП
На сьогодні одним із пріоритетів України є розвиток

інформаційного суспільства, яке можна визначити як оріє-
нтоване на інтереси людей, відкрите для всіх і спрямоване
на формування інноваційної моделі розвитку високотехно-
логічне суспільство, в якому кожен громадянин має мож-
ливість створювати і накопичувати інформацію та знання,
мати до них вільний доступ, користуватися та обмінюватися
ними, щоб дати змогу кожній людині повною мірою реалі-
зувати свій потенціал для забезпечення особистого і сусп-
ільного розвитку та підвищення якості життя. Проблеми,
пов'язані із впровадженням технологій електронного уря-
дування у діяльність органів державної влади та органів
місцевого самоврядування, мають міжвідомчий, міжрегіо-
нальний характер і не можуть бути розв'язані окремими
органами виконавчої влади.

Внаслідок ситуації, що склалася в інформаційній сфері,
неможливо підвищити рівень надання адміністративних по-
слуг громадянам і суб'єктам господарювання із застосуван-
ням інформаційно-комунікаційних технологій та підвищити
ефективність використання бюджетних коштів, що спрямо-
вуються на створення та розвиток державних інформацій-
них систем. Надання електронних послуг, які передбачають
міжвідомчу взаємодію або звернення громадян до декіль-
кох органів державної влади та органів місцевого самовря-
дування, пов'язане із значною втратою часу внаслідок відсут-
ності взаємодії між відповідними відомчими інформаційни-
ми системами.
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ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Переведення взаємодії органів державної влади з

організаціями та громадянами в електронну форму дозво-
лить скоротити час надання державної послуги та знизити
витрати, пов'язані з особистим зверненням громадян в орга-
ни державної влади. Найбільший ефект від надання послуг
в електронному вигляді може бути отриманий у випадку,
якщо надання цих послуг вимагає звернення до різних
органів державної влади або їхньої взаємодії між собою,
за рахунок інтеграції відомчих інформаційних систем, що
підтримують відповідні процеси, та автоматизації процедур
інформаційного обміну між ними.

У роботі ставиться завдання визначити особливості
формування інноваційної моделі управління інформацією в
системі надання електронних державних послуг.

РЕЗУЛЬТАТИ
Основним механізмом організації взаємодії між орга-

нами державної влади та органами місцевого самовряду-
вання, громадянами і суб'єктами господарювання повинен
стати електронний документообіг з використанням елект-
ронного цифрового підпису. З метою забезпечення розвит-
ку електронного урядування необхідно здійснити комплекс
організаційно-технологічних заходів, чітко розмежувати
повноваження органів державної влади та органів місцево-
го самоврядування щодо реалізації політики в інфор-
маційній сфері та здійснювати координацію їх діяльності на
всіх рівнях [1].
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Найбільш сприятливі передумови формування держав-
них електронних послуг складаються саме в галузі держав-
ного управління і обов'язкового соціального забезпечення.
Досить високий рівень цього показника зберігається і в охо-
роні здоров'я та соціальних послугах. У рамках організації
взаємодії органів державної влади з організаціями та гро-
мадянами в процесі надання державних послуг передба-
чається також широко використовувати можливості сучас-
них мереж передачі даних, у тому числі мережі Інтернет.

На першому етапі необхідно визначити перелік держав-
них послуг, що підлягають першочерговому переводу в елек-
тронний вигляд. Критерієм відбору є соціальна та суспільна
значимість цієї державної послуги, а також соціально-еко-
номічний ефект від її переводу в електронний вигляд. Пріо-
ритетність можна встановити також, виходячи з необхідності
реалізації в першу чергу тих послуг, експлуатація яких ство-
рює інформаційну базу для реалізації "вторинних" елект-
ронних послуг. Необхідно врахувати послуги, які можуть
бути представлені в повному обсязі, лише завдяки інтеграції
різних відомчих систем.

При цьому можна виділити наступні пріоритетні групи
адміністративних послуг для впровадження електронних
засобів комунікації в процеси їхнього надання: державні
послуги в сфері обліку земельних ділянок, об'єктів нерухо-
мості, а також реєстрації прав на них та угод з ними; дер-
жавні послуги в сфері забезпечення соціальної допомоги та
соціальних виплат; державні послуги з оформлення право-
вого стану громадян; державні послуги в сфері одержання
дозволів для підприємницької діяльності.

На другому етапі визначається порядок і черговість пе-
реводу послуг в електронний вигляд, проводиться модерні-
зація відомчих інформаційних систем. При переводі послуг
в електронний вигляд, потрібно враховувати необхідність
перебудови архітектури офіційних веб-сайтів органів вла-
ди, які надають послуги фізичним та юридичним особам.
Призначенням таких веб-сайтів повинно бути не стільки
інформування про діяльність органу влади, а забезпечення
можливості громадянам отримати послуги (у тому числі
інформацію про них) безпосередньо з цього веб-сайта.

Наступним етапом повинно стати створення єдиного веб-
порталу адміністративних послуг (може бути створений на
основі Урядового веб-порталу), як єдиного веб-ресурсу,
який би інтегрував у собі веб-ресурси усіх органів влади,
що надають послуги і, таким чином, забезпечив отримання
особою будь-якої адміністративної послуги шляхом автома-
тичного переходу до необхідного веб-ресурсу [1].

Серед передумов формування системи державних елек-
тронних послуг величезне місце належить законодавству.
Одним з основних положень є створення суб'єкта взаємов-
ідносин в особі багатофункціонального центру надання
електронних державних послуг як організації, що незалеж-
но від організаційно-правової форми уповноважена на
організацію надання державних послуг, у тому числі в елек-
тронній формі, за принципом "єдиного вікна". При цьому
необхідно розуміти, що портал державних послуг є держав-
ною інформаційною системою, що забезпечує надання дер-
жавних послуг в електронній формі, а також доступ заяв-
ників до відомостей про державні послуги, призначених для
поширення з використанням мережі Інтернет і розміщеним
в державних інформаційних системах, що забезпечують
ведення реєстрів державних послуг.

До обов'язків органів державної влади, що надають
державні послуги необхідно включити забезпечення мож-
ливості отримання заявником державної послуги в елект-
ронній формі. Більше того, вимоги до організації надання
державних послуг в електронній формі передбачають: на-
дання в установленому порядку інформації заявникам і за-
безпечення доступу заявників до відомостей про державні
послуги; подання заявником запиту та інших документів,

необхідних для надання державної послуги, і прийом таких
запитів та документів з використанням єдиного порталу дер-
жавних послуг; отримання заявником відомостей про хід
виконання запиту про надання державної послуги; взаємо-
дія органів, що надають державні послуги, інших держав-
них органів, органів місцевого самоврядування, організацій,
що беруть участь у наданні державних послуг; отримання
заявником результату надання державної послуги.

Необхідно передбачати організацію діяльності з випус-
ку, видачі і обслуговуванню універсальних електронних карт,
які є матеріальним носієм, що містить зафіксовану на ньому
у візуальній (графічній) та електронній формах інформацію
про користувача картою і забезпечення доступу до інформації
про користувача картою, що використовується для забезпе-
чення прав користувача картою на отримання державної по-
слуги. Універсальна електронна карта є документом, що за-
свідчує особу громадянина, права застрахованої особи в си-
стемах обов'язкового страхування, універсальна електрон-
на карта є документом, що засвідчує, право громадянина на
отримання державних послуг, а також інших послуг.

Підтримка інноваційної діяльності, як передумови фор-
мування державних електронних послуг з боку Уряду Ук-
раїни в основному пов'язана з інвестиціями в акціонерний
капітал і створенням технологічних парків. У сучасній Ук-
раїні механізми взаємодії органів державної влади з одер-
жувачами послуг є вкрай непродуктивні, про це свідчать
далекі від довірчих відносин між пересічними громадянами
та владними установами. З метою зростання довіри насе-
лення до органів державної влади необхідно кардинально
змінювати механізми надання послуг. Використання інфор-
маційних технологій і мережі Інтернет дозволяє значною
мірою підвищити ефективність взаємодії громадян з дер-
жавою при отриманні послуг.

Ефективним механізмом надання державних та муніци-
пальних послуг найбільш соціально незахищеним верстам
населення є використання систем на базі смарт — техно-
логій. Смарт-технології відносяться до розряду тих засобів
інформатизації, які мають виражену соціальну спрямо-
ваність. Можливість реалізації на основі смарт-технологій
різноманітних платіжних і неплатіжних додатків дозволяє
побудувати ефективні схеми персоніфікованого розподілу
і обліку використання адресної соціальної допомоги.

Відносно сприятливою в якості передумови для вико-
ристання інформаційно-комунікаційних технологій в Україні
є стан людського потенціалу. В першу чергу це стосується
рівня життя населення. Також потребує поліпшення стан
кадрового потенціалу сфери інформаційно-комунікаційних
технологій [2, c. 47].

Стан інфраструктури інформаційно-комунікаційних тех-
нологій України вимагає цілеспрямованих зусиль органів
державної влади для її подальшого розвитку. Серед силь-
них сторін цього чинника електронного розвитку можна
відмітити високий рівень цифровізації місцевої мережі та
інформаційної системи державних органів.

Про недостатньо високий рівень розвитку інфра-
структури інформаційно-комунікаційних технологій як най-
важливішої передумови розвитку системи надання елект-
ронних державних послуг свідчать відсутність технічної мож-
ливості підключення до мереж телекомунікацій, що є знач-
ним основним та вирішальним чинником, що стримує вико-
ристання Інтернету [3, с. 203].

Крім того, слід підкреслити необхідність підвищення
рівня розвитку інфраструктури інформаційно-комунікацій-
них технологій в сільській місцевості, де, зокрема, існує ниж-
чий рівень телефонної щільності в сільських районах в по-
рівнянні з міськими. Існуючі сьогодні портали та веб-сайти
органів державної влади виконують переважно інформац-
ійну функцію і доки мають невелику кількість інструментів,
інтерактивної взаємодії з громадянами і організаціями.
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Незважаючи на те, що за останні роки за оцінками
вітчизняних та міжнародних експертів рівень демократії в
Україні значно виріс, невирішеною поки що залишається
проблема створення правової держави, недосконалою є
прозорість та відкритість влади на всіх рівнях її ієрархічної
структури, що сприяє концентрації влади й корупції.

Одним з шляхів вирішення вищевказаної проблеми є
розробка та застосовування комплексних механізмів дер-
жавного управління, які об'єднують як антикризове держа-
не управління (управління в умовах конфліктів, надзвичай-
ного стану, особливого періоду тощо), так і "електронне
урядування" в режимі традиційного функціонування та ста-
лого розвитку країни.

Побудова інноваційної моделі управління інформацією
в системі надання електронних державних послу в Україні
передбачає формування структурних модулів які повинні
найефективніше вирішувати складний комплекс завдань. У
той же час регіональні особливості, адміністративні, еко-
номічні, соціальні, демографічні та інші процеси, які обу-
мовлюють специфіку розвитку України, повинні в макси-
мальному обсязі враховуватися на етапі принципового про-
ектування. По суті, йдеться про необхідність глибшого оп-
рацювання вже існуючих рішень, методологій у сфері на-
дання електронних державних послуг та їх пристосування
до того спектру проблем і завдань, вирішення яких здійсню-
ватиметься за допомогою цієї системи.

Вказаний підхід спрямований на створення сервіс-оріє-
нтованої інноваційної моделі управління інформацією в си-
стемі надання електронних державних послуг, в якій підви-
щення якості державних послуг і послуг соціальної сфери
за рахунок формування сучасної інформаційної інфраструк-
тури виступає основною метою надання державних послуг.

Найбільш перспективним завданням у сфері реалізації
інноваційної моделі управління інформацією в системі на-
дання електронних державних послуг є вирішення завдан-
ня з забезпечення юридичних осіб регіону електронними
картами з електронно-цифровим підписом для "безпаперо-
вого" отримання електронних державних послуг.

При цьому процес переходу до інноваційної моделі уп-
равління інформацією в системі надання електронних дер-
жавних послуг передбачає виконання основних етапів:

— перший етап передбачає отримання громадянином
інформації про процедуру надання цієї послуги, що вклю-
чає подання заяви, оплату і отримання документу;

— другий етап передбачає отримання бланків доку-
ментів для підготовки до візиту в державний орган;

— третій етап передбачає попереднє подання заяви,
оплату мита і запис на прийом в державний орган на конк-
ретний час;

— четвертий етап передбачає відстежування громадя-
нином ходу розгляду заяви і контроль регламенту (термінів
виконання);

— п'ятий етап передбачає відмову взагалі від відвідувань
громадянином органів державної влади і отримання держав-
них послуг в електронному вигляді.

Основним інструментарієм реалізації інноваційної мо-
делі управління інформацією в системі надання електрон-
них державних послуг стає інфомат як термінал, що дозво-
ляє надавати і отримувати будь-які електронні державні
послуги. При цьому інфомат повинен мати сенсорний екран,
фіскальний реєстратор, сканер штрих-кода, відеокамерою
з мікрофоном, приймачем купюр, сканером пластикових
карт і панеллю для пін кодів, а також принтером для розд-
руку документів та чеків.

Інакше кажучи, інфомати дозволять громадянам Украї-
ни отримувати усю необхідну інформацію про державні по-
слуги, роздруковувати бланки, сканувати документи, отри-
мувати консультації, у тому числі і у відео форматі, запису-
ватися в чергу та оплачувати мита і штрафи.

ВИСНОВКИ
У межах удосконалення підходів до реформування інфор-

маційного забезпечення системи надання електронних держав-
них послуг, ми пропонуємо запровадження наступних заходів:
визначення порядку інформаційно-технологічної взаємодії
інформаційних систем, що використовуються для надання дер-
жавних послуг в електронній формі, а також вимог до інфрас-
труктури, що забезпечує їх взаємодію; ведення реєстрів дер-
жавних послуг в електронній формі з використанням держав-
них інформаційних систем; створення регіональних інформа-
ційних систем органами державної влади і органами місцево-
го самоврядування з метою їх інтеграції з державною інфор-
маційною системою; доступ заявників до відомостей про дер-
жавні послуги з використанням мережі Інтернет і розміщеним
в державних інформаційних системах, що забезпечують веден-
ня реєстрів державних послуг; забезпечення інформаційного
обміну з відповідними інформаційними системами органів, що
надають державні послуги, багатофункціональних центрів в
цілях надання державних послуг в електронній формі при ви-
користанні єдиного порталу державних послуг із застосуван-
ням єдиної системи міжвідомчої електронної взаємодії в по-
рядку, встановленому Урядом України.

Доведено, що сервіс-орієнтована інноваційна модель
управління інформацією в системі надання електронних
державних послуг повинна передбачати: підвищення якості
державних послуг і послуг соціальної сфери за рахунок
формування сучасної інформаційної інфраструктури; забез-
печення юридичних осіб електронними картами з електрон-
но-цифровим підписом для "безпаперового" отримання
електронних державних послуг; поширення використання
"інфоматів" як терміналу, що дозволяє отримувати усю не-
обхідну інформацію про державні послуги, роздруковува-
ти бланки, сканувати документи, отримувати консультації, у
тому числі і у відео форматі, записуватися в чергу та опла-
чувати мита і штрафи.
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