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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Наука державного управління розвивається під

впливом глобального інформаційного суспільства, в
якому обмін інформацією і знаннями та засоби їх роз-
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У статті зазначено, що пріоритетним завданням в інформаційному забезпеченні галузі науки "Дер-

жавне управління" повинен стати інноваційний розвиток науково-інформаційного середовища, який

передбачає інформатизацію та цифровізацію науково-дослідної діяльності шляхом використання
інформаційно-комунікаційних та цифрових технологій, нарощування інформаційно-пошукових си-

стем, створення наукових баз і банків даних, баз знань, інформаційних центрів, наукових порталів,

інституційних репозитаріїв, архівних фондів, впровадження інформаційних систем, ефективне ви-

користання наукових Інтернет-ресурсів.

Запропоновано структурно-функціональну модель формування інформаційно-ресурсної бази, яка

є результатом послідовних формалізованих процесів, пов'язаних з інформаційним забезпеченням

галузі науки "Державне управління". Запровадження інформаційно-ресурсної бази створить умо-

ви для входження науково-освітніх установ, у яких виконуються наукові дослідження з державного

управління до загальнонаціонального та міжнародного інформаційного простору, розширення його

функціональності з метою повноцінного інформаційного забезпечення підтримки наукової діяль-

ності, відкритого доступу до досліджень, покращення якості наукової комунікації, а у підсумку, за-

безпечуватиме формування цілісної системи знань науки "Державне управління".

The international community entered a new stage of development for which scientific information is

new means of production. Modern innovative processes require a new understanding of the role of

information in scientific activities. Today the scientific and educational institutions well trying to form a

powerful informative resource base for the implementation of research activities in the field of public

administration.

Modernization scientific research requires appropriate informative and resources provision, which

includes computerization of research processes, in particular: technical reconstruction of libraries, build
information retrieval systems, scientific databases, centers of information, archives, extensive use of

Internet resources. The introduction and widespread use of ICT affects the quality and efficiency of

scientific research, creating a comfortable environment for scientists and improve information support

scientific process in public administration.

Implementation in the scientific and educational institutions of single integrated corporate information

database of in research of "Public administration" should be treated as the urgent need to create an

information management tool for both academic and administrative processes. The information resources

base of science of public administration requires improvement and modernization. To create an advanced

scientific data base necessary use modern information technology.

The purpose of the study is to creation in the scientific and educational institutions of single integrated

corporate information scientific database of in research of "Public administration" as an information

management tool for administrative, educational, scientific and communication processes.
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повсюдження набувають особливих форм. Насамперед
це пов'язано з інформатизацією, яка на сьогодні ви-
знається глобальним процесом активного формування
й використання інформаційних ресурсів та послуг.
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Важливим показником рівня науково-технічного розвит-
ку суспільства є інформаційно-комунікаційна оснащеність
та ефективність застосування засобів інформатизації. Зап-
ровадження інформаційно-комунікаційних технологій у
науково-освітній сфері надає нові можливості у створенні,
поширенні, використанні інформації та знань.

Інтегрування науки державного управління в гло-
бальний інформаційний простір зумовлює значне зрос-
тання у ньому частки інформаційно-комунікаційних та
цифрових технологій, що забезпечує ефективну інфор-
маційну взаємодію науковців, їхній доступ до національ-
них та світових інформаційних ресурсів. Активне вико-
ристання сучасних інформаційних технології також
впливає на формування наукових інформаційно-техно-
логічних та комунікативних мереж, що володіють вели-
чезним потенціалом з питань можливості доступу до
використання баз наукових знань та сприяють подаль-
шому їх накопиченню.

Проте, незважаючи на інтенсифікацію розвитку га-
лузі науки "Державне управління", на сьогодні потрібно
визнати наявність окремих проблемних питань, зокре-
ма у напрямі інформаційно-ресурсного забезпечення.
Необхідно констатувати, що сформована ресурсна база
галузі науки "Державне управління" в сучасних умовах
трансформаційних змін потребує подальшого удоско-
налення та інноваційного розвитку. Саме тому на сьо-
годні особливо актуально постає питання переходу від
пасивного накопичення інформаційних ресурсів до їх си-
стематизації та перетворення у цілісну, інтелектуалізо-
вану, орієнтовану на науковців систему знань.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженню різних аспектів інформаційного за-
безпечення галузі науки державного управління присвя-
чені праці провідних українських вчених Н.В. Грицяк,
О.О. Акімова, О.В. Карпенка, Т. П. Крушельницької,
О.Б. Кукаріна, Ю.В. Нестеряка, С.Г. Соловйова, А.І. Се-
менченка, В.С. Садовенка, П.І. Орлова, Л.П.Полякової,
О. Твердохліба, С.О. Телешуна, П.С. Шпиги та ін. Зок-
рема Полякова Л.П. досліджувала державне управлін-
ня інформаційно-освітнім середовищем інноваційних
університетських комплексів. А.В. Васильєв, В.В. Хо-
менко, В.О. Любчак, В.Е. Лунячек розглядали створен-
ня інтегрованих інформаційних систем для підтримки
діяльності вищих навчальних закладів. Інформаційні
системи та технології в управлінні, освіті, бібліотечній
справі розглядали П.І. Орлов, О.М. Луганський та ін.
Особливостям формування національного відкритого
науково-інформаційного простору присвячені праці
В.І. Попика, І.В. Захарової, С.І. Здіорука, А.Ю. Іщенка,
М.М. Карпенка.

Водночас проведений аналіз наукових праць вчених,
експертів та практиків дав змогу дійти висновку, що у
контексті здійснення наукових досліджень у галузі на-
уки "Державне управління" залишаються недостатньо
розробленими окремі аспекти його інформаційно-ре-
сурсного забезпечення, зокрема в частині використан-
ня можливостей технології корпоративних комунікацій
з метою об'єднання існуючих інформаційних ресурсів в
єдину, централізовану, керовану інформаційно-кому-
нікаційну систему.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є дослідження теоретичних аспектів

формування в сучасному науковому середовищі інфор-
маційно-ресурсної бази галузі науки "Державне управ-
ління", що суттєво впливатиме на ефективність дослід-
жень, підвищуватиме рівень наукової діяльності, а у
підсумку, забезпечуватиме формування цілісної систе-
ми знань науки "Державне управління".

ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Наукові дослідження в галузі державного управ-
ління як вид інтелектуальної, творчої діяльності, що ви-
користовують сутність науково-інформаційних про-
цесів, спрямовані на одержання нових знань з держав-
ного управління та публічного адміністрування. Наукові
дослідження в галузі державного управління повинні
стати тими інноваціями, які покликані вдосконалити си-
стему державного управління. Перехід галузі науки
"Державне управління" на якісно новий інноваційний
рівень потребує використання переваг, які сьогодні
надає інформаційне суспільство для забезпечення нау-
кової діяльності. Пріоритетним завданням в інформа-
ційному забезпеченні наукової діяльності є створення
умов для підвищення ефективності та результативність
проведення наукових досліджень за рахунок викорис-
тання можливостей сучасних інформаційно-комуніка-
ційних та цифрових технологій.

На сьогодні в процесі формування та розвитку галузі
науки "Державне управління" залишаються недостатньо
розробленими окремі складові інформаційного забезпе-
чення державно-управлінської науки, зокрема, що сто-
сується використання можливостей технології корпора-
тивних комунікацій з метою створення єдиної, централі-
зованої керованої інформаційно-комунікаційної системи.
Підвищення ефективності науково-дослідної, освітньої
та управлінської діяльності в закладах вищої освіти, нау-
кових установах, інформаційних центрах у яких викону-
ються наукові дослідження з державного управління в
сучасних умовах інноваційних змін стає неможливим без
створення, постійного оновлення та оперативного ви-
користання потужної профільної інформаційної бази. У
зв'язку з цим, одним із важливих напрямів застосування
інформаційно-комунікаційних та цифрових технологій у
забезпеченні науково-дослідної діяльності є створення
корпоративних інформаційних ресурсів і систем.

В інформаційному забезпеченні наукової діяльності
виокремлюється як окремий вид — науково-інформа-
ційна діяльність (НІД), яка покликана забезпечити інфор-
маційне обслуговування інших видів наукової діяль-
ності, зокрема таких як, проведення фундаментальних
та прикладних наукових досліджень, підготовку дисер-
таційних та магістерських робіт з метою отримання но-
вих знань у галузі державного управління, оприлюднен-
ня та публікацію отриманих наукових результатів, впро-
вадження результатів наукових досліджень у практику
державного управління та ін. При цьому основною ме-
тою НІД є забезпечення всіх потенційних інформацій-
них потреб науковців лаконічною та кваліфікованою
інформацією про нові знання, досвід, прогнози тощо.

Науково-інформаційна діяльність як соціально-
організований різновид наукової праці виконується в
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цілях підвищення ефективності досліджень і розробок
і полягає в здійсненні таких головних процесів, як: збір,
аналітико-синтетична переробка, зберігання і пошук
закріпленої в документах наукової інформації, а також
в наданні або розповсюдженні цієї інформації ученим-
дослідникам і фахівцям у відповідний час і в зручній для
них формі в межах інформаційного забезпечення та
інформаційного обслуговування [4, c. 9].

Сучасний етап інформаційно-технологічного роз-
витку суспільства вимагає нового розуміння та нових
форм в організації науково-інформаційної діяльності,
зокрема, від рівня організації збору, обробки та пере-
давання наукової інформації власне і залежить ефек-
тивність організації наукової роботи. Науково-інформа-
ційна діяльність в галузі державного управління стано-
вить сукупність процесів, спрямованих на забезпечен-
ня всіх потенційних інформаційних потреб науковців, які
здійснюють дослідження в галузі державного управ-
ління, а також посадовців та державних службовців під
час виконання службових обов'язків, лаконічною та
кваліфікованою інформацією про нові знання, досвід,
прогнози, одержані в ході науково-дослідної діяльності,
що полягає в її збиранні, аналітично-синтетичній об-
робці, фіксації, зберіганні, пошуку, а також розповсюд-
женні через систему інформаційного забезпечення та
інформаційного обслуговування. Опрацювання велико-
го обсягу різноманітної інформації, на якій грунтується
наукове дослідження в галузі державного управління,
потребує відповідного інформаційного забезпечення.

Сучасне інформаційне суспільство ставить перед
науковим середовищем принципово нове комплексне
завдання — інформатизувати увесь цикл наукової діяль-
ності   від наукового пошуку і планування наукових роз-
робок до інноваційного впровадження результатів, що
забезпечить інформаційні потреби науковців, на основі
раціонального використання технічних досягнень
інформаційного суспільства; звільнить науковців від
рутинної роботи, пов'язаної з передаванням, збиранням,
перетворенням і зберіганням інформації; створить умо-
ви для глобального доступу до світових інформаційних
наукових ресурсів; забезпечить раціональне викорис-
тання накопичених наукових знань.

На сьогодні пришвидшення темпів накопичення, онов-
лення та передачі наукової інформації спровокувало певні
виклики та висунуло нові вимоги до технології організації,
проведення й оприлюднення результатів наукового досл-
ідження. З цією метою в Україні створено систему інфор-
маційно-аналітичного обслуговування користувачів із ви-
користанням національної та світових комп'ютерних ме-
реж, формуванням баз даних із науково-технічної та еко-
номічної інформації. Система наукових установ, науково-
технічних бібліотек та довідково-інформаційних фондів
органів науково-технічної інформації здійснюють інфор-
маційне забезпечення наукової діяльності.

Інформаційно-ресурсне забезпечення наукових дос-
ліджень в галузі державного управління полягає у фор-
муванні інформаційного ресурсу, тому що він є тим, до
чого науковець звертається за умови нестачі інформації.
В "Енциклопедичному словнику з державного управ-
ління" інформаційний ресурс (англ. іnformation
resource) трактується як: 1) сукупність документів,
інформації та даних в інформаційних системах (бібліо-

теках, архівах, банках даних тощо); 2) окрему докумен-
товану інформацію та сукупність документованої інфор-
мації у складі інформаційних систем (базах і банках
даних, бібліотеках, архівах тощо); 3) організовану за
єдиною технологією сукупність інформаційних про-
дуктів, у тому числі бази даних [2, с. 298].

Завданням інформаційного ресурсу сфери науко-
во-технічної інформації, бібліотечної мережі, архівних
установ, статистичної і правової інформації, інформа-
ційних державно-управлінських ресурсів, під час
здійснення наукового дослідження, є його систематич-
не поповнення необхідною, актуалізованою інформа-
цією. Саме тому, першочерговим завданням в інформа-
ційному забезпеченні наукових досліджень є формуван-
ня розвинутої інформаційної бази науки в галузі дер-
жавного управління. Встановлено, що до основних про-
цесів, які суттєво впливають на формування розвинутої
інформаційно-ресурсної бази науки є: інформатизація
(цифровізація) науково-дослідної діяльності шляхом
використання інформаційно-комунікаційних та цифро-
вих технологій, нарощування інформаційно-пошукових
систем, створення наукових баз і банків даних, баз
знань, інформаційних центрів, наукових порталів, інсти-
туційних репозитаріїв, архівних фондів, впровадження
інформаційних систем, ефективне використання науко-
вих Інтернет-ресурсів.

Варто зазначити, що на сьогодні до інноваційних
напрямів розвитку можна віднести корпоративну ката-
логізацію інформаційних ресурсів, функціонування
науково-освітніх порталів, сервіс ресурсних центрів та
повнотекстових електронних бібліотек, створення вірту-
альних навчальних та наукових лабораторій, проведен-
ня телеконференцій, використання комп'ютерних мере-
жах, реалізацію дистанційних методів моніторингу,
Інтернет-опитування, надання e-послуг тощо.

Практично кожна наукова установа, інформаційний
центр, заклад вищої освіти, що здійснює наукові дослі-
дження з державного управління представляє в елект-
ронній формі дані про публікації співробітників, інфор-
мацію про наукові дослідження і проекти, про резуль-
тати досліджень. Зокрема актуалізація наукових і ди-
сертаційних досліджень, що виконуються в галузі на-
уки "Державне управління", вимагає суттєвого вдоско-
налення організації наукової діяльності у напряму
інформаційного забезпечення, серед яких мають бути:
1) поліпшення забезпечення наукових досліджень
інформаційними ресурсами шляхом видання рефера-
тивного журналу (електронний ресурс) для збирання і
систематизації інформації щодо наукових публікацій у
галузі науки "Державне управління" з метою підвищен-
ня ефективності наукової роботи; 2) формування та
підтримка інформаційної бази даних НДР, дисертацій-
них досліджень у науковій галузі "Державне управлін-
ня" для запобігання дублюванню досліджень, моніто-
рингу наукового доробку окремих учених, наукових
колективів і галузі науки в цілому; 3) пропагування інте-
лектуального продукту галузі шляхом науково-комуні-
кативних заходів (презентацій), науково-методичних
публікацій для практичної роботи, реферативних елек-
тронних розсилок [7, с. 18].

Таким чином, на формування інформаційно-ресурсної
бази галузі науки "Державне управління" суттєво вплива-
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ють процеси інформатизації та цифровізації науково-дос-
лідної діяльності, техніко-інформаційна реконструкція на-
укових бібліотек, нарощування інформаційно-пошукових
систем, створення наукових баз і банків даних, баз знань,
інформаційних центрів, наукових порталів, інституційних ре-
позитаріїв, формування архівних фондів, широке викорис-
тання наукових Інтернет-ресурсів.

Зокрема цей процес можна розглянути у вигляді
структурно-функціональної моделі (рис. 1).

Запровадження інформаційно-ресурсної бази га-
лузі науки "Державне управління", що направлене на
підвищення ефективності науково-дослідної діяльності
за рахунок цілеспрямованого формування масивів
інформації та оперативного використання інформацій-
них ресурсів, створить умови для:

— формування єдиного комунікативного науково-
інформаційного простору, що забезпечить розвиток
наукових досліджень з державного управління та пуб-
лічного адміністрування;

— об'єднання в єдину систему всіх інформаційних
ресурсів галузі науки "Державне управління" до яких
належать ресурси, створені в результаті науково-освіт-
ньої та практичної діяльності наукових, науково-педа-
гогічних працівників, представників органів державної
влади, зокрема під час здійснення магістерських до-
сліджень, підготовки кандидатських та докторських ди-

сертацій, проведення фундаментальних та прикладних
наукових досліджень, реалізації проектів та програм з
проблем державного управління;

— формування наукових інформаційних ресурсів
науково-освітніх установ, що забезпечить організацію
збору, зберігання і використання наукових баз і банків
даних, баз знань, архівних фондів;

— створення довідкового інформаційно-пошуково-
го апарату до інформаційних наукових ресурсів, що
дозволить користувачеві проводити багатоаспектний,
комплексний пошук;

— створення локального сховища електронної
інформації як засобу інтеграції інформаційних ресурсів;

— забезпечення локального і віддаленого доступу
до інформаційних наукових ресурсів для користувачів;

— інтеграція наукових інформаційних ресурсів
науково-освітніх установ, у яких виконуються наукові
дослідження з державного управління до загальнона-
ціонального та міжнародного науково-освітнього про-
стору, наукометричних баз даних.

Отже, узагальнюючи напрями формування розвину-
тої інформаційно-ресурсної бази галузі науки "Держав-
не управління", можна охарактеризувати інформаційно-
ресурсне забезпечення (ІРЗ) як процес, спрямований на
функціональну взаємодію складових розгалуженої ком-
плексної інформаційної системи, що включає: 1) інфор-

Рис. 1. Структурно-функціональна модель формування інформаційно-ресурсної бази галузі

науки "Державне управління"
Джерело: авторська розробка.
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маційно-ресурсну складову — безліч інформаційних
об'єктів, серед яких інформаційні ресурси та компонен-
ти (нормативно-правові, кадрові, матеріально-технічні);
2) інформаційно-комунікаційну складову — мережева
взаємодія між інформаційними об'єктами через канали
передачі інформації, засоби зв'язку і комунікації, що
включають інформаційні технології збору, накопичення,
передачі, обробки, продукування та поширення інфор-
мації та знання; 3) інституційну складову — організаційні
та юридичні інституції, які здійснюють пошук, збирання,
обробку, зберігання, передачу, розповсюдження інфор-
мації, забезпечують створення інформаційних ресурсів
з метою підтримки інформаційних процесів та надання
інформаційних послуг [15, c. 65].

ВИСНОВКИ
Результати проведеного дослідження свідчать, що

організація наукової діяльності в науково-освітніх уста-
новах, у яких виконуються наукові дослідження з дер-
жавного управління, вимагає постійної уваги та зусиль з
питань подальшого вдосконалення та інноваційного роз-
витку. Зокрема пріоритетність інформаційного забезпе-
чення науково-освітніх установ полягає в розвитку їх
інфраструктури на основі впровадження сучасних комп-
'ютерних систем та технологій, об'єднання в єдину сис-
тему науково-інформаційних ресурсів, організацію баз
даних електронних видань, створення локального схо-
вища електронної інформації як засобу інтеграції інфор-
маційних ресурсів бібліотек, кафедр, наукових та адмін-
істративних підрозділів, що в свою чергу, забезпечить
формування єдиного науково-інформаційного простору.

Формування розвинутої інформаційно-ресурсної бази
галузі науки "Державне управління" об'єднає в єдину сис-
тему всі існуючі наукові ресурси, до яких належать ресур-
си, створені в результаті науково-освітньої та практичної
діяльності наукових, науково-педагогічних працівників,
представників органів державної влади, зокрема під час
здійснення магістерських досліджень, підготовки канди-
датських та докторських дисертацій, проведення фунда-
ментальних та прикладних наукових досліджень, реалізації
проектів та програм з проблем державного управління, а
також забезпечить можливість відкритого доступу до дос-
ліджень, покращення якості наукової комунікації, повно-
цінного входження до загальнонаціонального та міжна-
родного науково-інформаційного простору.
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