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У статті визначено доцільність використання комплексного підходу до упровадження іннова�
ційних технологій та інструментів у сферу державного управління на сучасному ринку інновацій.
Визначено пріоритетність апарату державного управління стосовно ініціювання ним техніко�
технологічних інновацій на національному ринку. У роботі систематизовано сфери сучасного
ринку інноваційних технологій та інструментів державного управління. Дослідження норматив�
них, інформаційних та організаційних підвалин державного управління в Україні дозволило вста�
новити, що використання інформаційних технологій нового покоління підвищить надійність та
прозорість у таких сферах, як державне управління, земельне управління, цифрова ідентифі�
кація, реалізація права людей на виборах в органи законодавчої влади тощо. Встановлено факт
еволюції української системи державного управління з класичного управління у вигляді бю�
рократії до соціального управління.

The paper has outlined the feasibility of using a systematic approach to the introduction of
innovative technologies and tools in the field of public administration in the modern market of
innovations. The priority of the state administration apparatus in relation to the initiation of technical
and technological innovations in the national market has determined. The scientific research have
been systematized the areas of the modern market of innovative technologies and instruments of
public administration. The study of normative, informational and organizational foundations of public
administration in Ukraine has made it possible to establish that the use of the next generation of
information technologies will increase reliability and transparency in areas such as public
administration, land management, digital identification, implementation of people's right to vote in
legislative bodies, etc. The fact of evolution of the Ukrainian system of state management from the
classical management in the form of bureaucracy to social management has established.
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якісності публічних сервісів і послуг у довгостроковій

перспективі. Відповідно, нині існує декілька науково"

прикладних підходів до дослідження інноваційного роз"

витку процесів адміністрування в системі державного
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управління: в межах теорії державного управління,

теорії адміністрування, економічної теорії, теорії "по"

люсів зростання". На початковому етапі, у якому су"

спільство нині перебуває, за впровадження продуктів

ринку інноваційних технологій та інструментів держав"

ного управління вони набувають широкої практики роз"

повсюдження, відбувається постійний моніторинг якості

надаваних послуг та висвітлюваної інформації. Тим не

менш, з позиції системного підходу, орієнтованого на

довгострокову перспективу, доцільно розглядати орга"

нізаційно"економічні, ресурсні, галузеві й територіальні

передумови розвитку ринку інноваційних технологій та

інструментів державного управління центрального апа"

рату як ініціатора й засновника організаційно"еконо"

мічних систем відносин та форм кооперації в межах до"

ступних ресурсів та просторового розміщення необхід"

них технологічних активів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питанням розвитку інструментів стратегічного пла"

нування й методології інноваційного розвитку системи

державного управління відповідно до сучасних техніко"

технологічних можливостей обміну на відстані значним

масивом інформації приділено праці таких вчених, як

Вовк І., Гайдук Л., Дорогунцов С. та ін. [1; 2; 4]. За ре"

зультатами реалізації міжнародних програм й грантів,

в Україні діють онлайн сервіси електронного врядуван"

ня за різними сферами державного управління [3; 5—

14]. Окрім цього, проблема розвитку інструментів стра"

тегічного планування й методології інноваційного роз"

витку системи державного управління є багатогранною:

по"перше, у коло її інтересів вміщуються природа, зміст

й форми інноватизації просторових структур адмініст"

ративного й економічного розвитку; по"друге, заслуго"

вує на увагу результативність інноваційних змін в тех"

нологіях та інструментах державного управління. Саме

остання складова є доволі проблематичною відносно

інструментів моніторингу.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є систематизація знань щодо сучасно"

го ринку інноваційних технологій та інструментів дер"

жавного управління в Україні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Погоджуючись із Вовк І. щодо системності предме"

ту дослідження, науковцем визначено, що "У розвине"

них країнах інновації знаходяться у фокусі інституціо"

нальних, економічних, технологічних і організаційних

факторів, оптимальне сполучення яких створює умови

для активної інноваційної діяльності" [1, c. 133]. Поряд

з цим, формуються конкурентні підвалини для того су"

б'єкту суспільних відносин, хто може поєднати зазна"

чені концепти в єдину систему. І, безумовно, апарат дер"

жавного управління, має, у такому разі, безпрецедентні

пріоритети, першочергово, в аспекті державотворення

та відповідного унормування процесів на ринку іннова"

ційних технологій та інструментів.

Апарат державного управління з 2017 р. з метою

підтримання позитивного тренду в міжнародному рей"

тингуванні щодо відкритості системи управління в країні

поступово відкриває дані про процеси та результати в

соціально"економічному бутті українців [14]. Тактично

це надасть технічну можливість для підвищення прозо"

рості та боротьби з корупцією, для стимулювання роз"

витку комерційних та суспільних проектів на базі відкри"

тих даних, які мають значні перспективи. Слід зазначи"

ти, що у цьому контексті апарат державного управління

розвиває два напрями:

електронне урядування та державне управління;

непряма, але на законодавчому рівні опрацьована,

державна підтримка національних конкурсів інновацій"

них і самодостатній інноваційних проектів та ідей на

основі відкритих даних.

Сучасний ринок інноваційних технологій та інстру"

ментів державного управління предметно охоплює усі

сфери:

державне управління в публічній сфері: виконавче,

судове та законодавче адміністрування, політично"пра"

вове управління, управління безпекою, обороною, внут"

рішніми справами, юстицією, державною службою,

освітою, охороною здоров'я, наукою й культурою, соці"

альним захистом громадян [3; 5—7; 9—13];

державне управління в сфері економіки: управлін"

ня промисловістю, зв'язком, охороною навколишньо"

го середовища, торгівлею, сільським господарством,

будівництвом та ЖКГ, транспортно"дорожнім комплек"

сом, управління фінансами й кредитом [8; 11; 14].

Нині існує наступна нормативно"правова база від"

критих даних в Україні [3; 5; 12—13]:

Конституція України (ст. 34. "Кожному гарантуєть"

ся право на свободу думки і слова, на вільне вираження

своїх поглядів і переконань. Кожен має право вільно

збирати, зберігати, використовувати і поширювати

інформацію усно, письмово або в інший спосіб — на свій

вибір");

Закон "Про інформацію" (ст. 1. "Визначення тер"

мінів (що таке інформація, суб'єкт владних повнова"

жень: Інформація — будь"які відомості та/або дані, які

можуть бути збережені на матеріальних носіях або

відображені в електронному вигляді. Суб'єкт владних

повноважень — орган державної влади, орган місцево"

го самоврядування, інший суб'єкт, що здійснює владні

управлінські функції відповідно до законодавства, у

тому числі на виконання делегованих повноважень"; ст.

10. "Види інформації за змістом (інформація про фізич"

ну особу; інформація довідково"енциклопедичного ха"

рактеру; інформація про стан довкілля (екологічна

інформація); інформація про товар (роботу, послугу);

науково"технічна інформація; податкова інформація;

правова інформація; статистична інформація; соціоло"

гічна інформація; інші види інформації)". Також зако"

ном визначені обмеження доступу до інформації та

відповідальність);

Закон "Про захист персональних даних" (ст. 5. "Об'єк"

тами захисту є персональні дані. Персональні дані мо"

жуть бути віднесені до конфіденційної інформації про

особу законом або відповідною особою. Не є конфі"

денційною інформацією персональні дані, що стосують"

ся здійснення особою, яка займає посаду, пов'язану з

виконанням функцій держави або органів місцевого

самоврядування, посадових або службових повнова"

жень. Персональні дані, зазначені у декларації про май"
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но, доходи, витрати і зобов'язання фінансового харак"

теру, оформленій за формою і в порядку, встановлени"

ми Законом України "Про засади запобігання і протидії

корупції", не належать до інформації з обмеженим до"

ступом, крім відомостей, визначених Законом України

"Про засади запобігання і протидії корупції". Не нале"

жить до інформації з обмеженим доступом інформація

про отримання у будь"якій формі фізичною особою

бюджетних коштів, державного чи комунального май"

на, крім випадків, передбачених статтею 6 Закону Укра"

їни "Про доступ до публічної інформації". Законом може

бути заборонено віднесення інших відомостей, що є

персональними даними, до інформації з обмеженим

доступом";

Закон "Про доступ до публічної інформації" (ст. 10"

1. "Публічна інформація у формі відкритих даних — це

публічна інформація у форматі, що дозволяє її автома"

тизоване оброблення електронними засобами, вільний

та безоплатний доступ до неї, а також її подальше ви"

користання. Розпорядники інформації зобов'язані на"

давати публічну інформацію у формі відкритих даних

на запит, оприлюднювати і регулярно оновлювати її на

єдиному державному веб"порталі відкритих даних та на

своїх веб"сайтах. Публічна інформація у формі відкри"

тих даних є дозволеною для її подальшого вільного ви"

користання та поширення. Будь"яка особа може вільно

копіювати, публікувати, поширювати, використовувати,

у тому числі в комерційних цілях, у поєднанні з іншою

інформацією або шляхом включення до складу власно"

го продукту, публічну інформацію у формі відкритих

даних з обов'язковим посиланням на джерело отриман"

ня такої інформації. Публічна інформація, що містить

персональні дані фізичної особи, оприлюднюється та

надається на запит у формі відкритих даних у разі до"

держання однієї з таких умов: 1) персональні дані знео"

соблені та захищені; 2) фізичні особи надали свою зго"

ду; 3) надання чи оприлюднення такої інформації перед"

бачено законом; 4) обмеження доступу до такої інфор"

мації заборонено законом");

Бюджетний кодекс України (ст. 28. Доступність

інформації про бюджет: 1. Інформація про бюджет

оприлюднюється відповідно до вимог, визначених цим

Кодексом Міністерство фінансів України забезпечує

оприлюднення:

1) проекту закону про Державний бюджет Ук"

раїни;

2) закону про Державний бюджет України з додат"

ками, які є його невід'ємною частиною, а також інфор"

маційно"аналітичних матеріалів щодо основних показ"

ників та завдань державного бюджету (у доступній для

громадськості формі) у місячний строк з дня опубліку"

вання закону про Державний бюджет України шляхом

розміщення на своєму офіційному сайті;

3) інформації про виконання Державного бюджету

України за підсумками місяця, кварталу та року;

4) інформації про виконання зведеного бюджету

України;

5) іншої інформації про виконання Державного бюд"

жету України.

Звітність про виконання Державного бюджету Ук"

раїни подається у порядку, визначеному ст. 59—61 цьо"

го Кодексу. При цьому місячна, квартальна та річна

звітність про виконання Державного бюджету України

розміщується на офіційному сайті Казначейства Украї"

ни...

6. Інформація про бюджет, визначена цією статтею,

оприлюднюється з додержанням вимог Закону Украї"

ни "Про доступ до публічної інформації" в частині опри"

люднення публічної інформації у формі відкритих да"

них");

Закон України "Про відкритість використання пуб"

лічних коштів" (ст. 2. Єдиний веб"портал використан"

ня публічних коштів: 1. Інформація, що оприлюднюєть"

ся згідно з цим Законом, готується розпорядниками

та одержувачами коштів Державного бюджету Украї"

ни, бюджету АРК і місцевих бюджетів, органами Пен"

сійного фонду, підприємствами, а також фондами за"

гальнообов'язкового державного соціального страху"

вання та подається ними для оприлюднення на єдино"

му веб"порталі використання публічних коштів. Відпо"

відальність за недостовірність і неповноту інформації,

оприлюдненої згідно з цим Законом, несуть керівники

розпорядників та одержувачів коштів державного і

місцевих бюджетів, підприємств, органів Пенсійного

фонду, а також фондів загальнообов'язкового дер"

жавного соціального страхування. Відомості, що оп"

рилюднюються згідно з цим Законом, повинні бути

повними, правдивими, точними та реально відобража"

ти фактичні дані станом на відповідну дату або за відпо"

відний період часу");

Закон України "Про публічні закупівлі" (ст. 10. Опри"

люднення інформації про закупівлю…1. Замовник са"

мостійно та безоплатно через авторизовані електронні

майданчики оприлюднює на веб"порталі Уповноваже"

ного органу в порядку, встановленому Уповноваженим

органом та цим Законом, інформацію про закупівлю…

Відповідальність за повноту та достовірність інформації,

що оприлюднюється на веб"порталі Уповноваженого

органу, несуть голова та секретар тендерного комітету

замовника або уповноважена особа (особи)…

5. Доступ до інформації, оприлюдненої на веб"пор"

талі Уповноваженого органу, є безоплатним та вільним.

Інформація про закупівлю, визначена цим Законом,

розміщується на веб"порталі Уповноваженого органу

безоплатно через авторизовані електронні майданчи"

ки.

Уповноважений орган забезпечує оприлюднення

інформації про закупівлі, зазначеної у частині першій

цієї статті, відповідно до вимог Закону України "Про

доступ до публічної інформації", у тому числі у формі

відкритих даних");

Закон України "Про запобігання корупції" (ст. 47.

Облік та оприлюднення декларацій…1. Подані декла"

рації включаються до Єдиного державного реєстру дек"

ларацій осіб, уповноважених на виконання функцій дер"

жави або місцевого самоврядування, що формується та

ведеться Національним агентством. Національне агент"

ство забезпечує відкритий цілодобовий доступ до Єди"

ного державного реєстру декларацій осіб, уповноваже"

них на виконання функцій держави або місцевого са"

моврядування, на офіційному веб"сайті Національного

агентства");

Закон України "Про внесення змін до деяких законів

України щодо доступу до публічної інформації у формі
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відкритих даних" (вносить низку змін до інших законів

України щодо розкриття інформації у форі відкритих

даних);

Постанова Кабінету міністрів України "Про затвер"

дження Положення про набори даних, які підлягають

оприлюдненню у формі відкритих даних" від 21.10.2015

№835 (розроблена на виконання ст. 10 прим 1. Закону

України "Про доступ до публічної інформації", визна"

чає формати, структуру, вимоги, перелік наборів відкри"

тих даних);

Постанова Кабінету міністрів України "Деякі пи"

тання оприлюднення публічної інформації у формі

відкритих даних" від 30.11.2016 №867 (1. Цей Поря"

док визначає механізм ведення Єдиного державно"

го веб"порталу відкритих даних з метою забезпечен"

ня доступу до публічної інформації у формі відкри"

тих даних та взаємодії з користувачами щодо відкри"

тих даних);

Дорожня карта розвитку відкритих даних в Україні

на 2017 рік (визначає державну політику щодо відкри"

тих даних на 2017 р. Це комплексний план дій Уряду з

імплементації шести принципів міжнародної Хартії та

розвитку відкритих даних в Україні на 2017 рік, розроб"

лений за результатами публічних консультацій з пред"

ставниками бізнес"спільнот, громадського сектору та

органів влади. Дорожня карта підготовлена Державним

агентством з питань електронного урядування України

за підтримки проекту "Прозорість та підзвітність у дер"

жавному управлінні та послугах", що фінансується

USAID/UKAID та виконується у партнерстві Фондом

Євразія та Фондом Східна Європа);

Проект розпорядження Кабінету міністрів України

"Про схвалення Концепції розвитку електронної демок"

ратії в Україні та План заходів з реалізації першого ета"

пу її виконання", що, у разі прийняття акту, значно роз"

ширить термінологічний апарат інституту державотво"

рення на категорії електронної демократії, бюджету

участі, електронної готовності, електронної ініціативи,

електронної кампанії, електронної петиції, електронної

участі, електронного голосування, електронного звер"

нення, електронного плебісциту, електронних референ"

думу та консультацій, а також інструментів електрон"

ної демократії. До останньої, згідно з проектом доку"

менту віднесено — засоби для забезпечення формуван"

ня та реалізації публічної політики у сфері використан"

ня ІКТ в демократичних процесах, зокрема бюджет

участі (громадський бюджет), електронні агітація, ад"

вокація, взаємодія, готовність, грамотність, ініціатива,

інклюзія, кампанія, медіація, панель, спільнота, участь,

включення, голосування, звернення, клопотання, лобі"

ювання, опитування, планування, посередництво, пра"

восуддя, середовище, спостереження, парламент, пле"

бісцит, референдум, сервіс, вибори, дискусії, звернен"

ня та петиції, консультації, форуми тощо. За підсумка"

ми реалізації Концепції передбачається забезпечення

базових елементів електронної демократії в усіх сфе"

рах суспільного життя).

Згідно з Планом заходів на 2017—2018 рр. щодо

реалізації Концепції розвитку електронного демократії

в Україні визначено такі заходи:

удосконалення механізму подання та розгляду елек"

тронних петицій;

підвищення участі громадян у процесах прийняття

рішень через запровадження інструменту електронних

консультацій;

створення нормативно"правових засад для забез"

печення належного функціонування електронних інфор"

маційних ресурсів органів влади;

розробка нормативно"правових актів для забезпе"

чення електронного голосування;

удосконалення принципів розвитку відкритих даних;

сприяння підзвітності громадянину суб'єктів влад"

них повноважень;

сприяння прозорості механізму публічного управ"

ління;

формування єдиної політики у сфері електронної

демократії;

удосконалення інструментів електронної демократії

на національному рівні;

розвиток місцевої демократії та підвищення якості

інструментів електронної демократії на місцевому рівні;

розвиток електронної ідентифікації фізичних і юри"

дичних осіб в державних інформаційно"телекомунікац"

ійних системах;

підвищення якості статистичної та аналітичної ін"

формації у сфері електронної демократії;

поширення практики використання інструментів

електронного голосування;

забезпечення відкритості використання публічних

коштів;

забезпечення розвитку відкритих даних;

популяризація електронної демократії, формуван"

ня знань і навичок користування її інструментами;

забезпечення дослідження та візуалізації стану роз"

витку електронної демократії в Україні.

Щодо інструментального супроводження держав"

ного управління на ринку інновацій, інформація є швид"

комінливою та нині існує нова форма його представлен"

ня. Так, 06.08.2017 Державне агентство електронного

керування України та міжнародна блокчейн"компанія

BitFury Group оголосили про партнерство щодо отри"

мання державними структурами широкого спектру

рішень на базі технології блокчейна. Блокчейн — пере"

буваючи другим поколінням інтернету, є базою даних,

яка працює без централізованого керівництва. Принцип

роботи блокчейна базується на блоках з цифрових за"

писів, які криптографічно та хронологічно пов'язані в

ланцюжку. Процес зв'язки називається хешируванням,

яке виконується сотнями / тисячами комп'ютерів в одній

мережі. Якщо в результаті розрахунку всі вони отриму"

ють однаковий результат, то блоку присвоюється уні"

кальна цифрова підписка, яка зберігається в реєстрі на

кожному комп'ютері. Вскрити реєстр, змінивши цифро"

ве запитання, неможливо. Для цього потрібно мати до"

ступ до запису на всіх комп'ютерах мережі одночасно,

а будь"які зміни миттєво виявляються системою.

Особливістю блоку є його "прозорість". Тепер для

"мотивування" учасників договору вести себе справед"

ливо, держава використовує юридичні механізми, судові

системи, в окремих схемах використовуються інтерак"

тивні майданчики тендерних операцій. Використання

блокчейну для укладання транзакцій дозволяє приско"

рити, спростити та заощадити процедуру, адже для ук"

ладення контракту необхідна участь обох сторін, а будь"
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які зміни у тексті та процедурі виконання договору не"

припустимі й технічно неможливі.

Використання інформаційних технологій нового

покоління підвищить надійність та прозорість у таких

сферах, як державне управління, земельне управління,

цифрова ідентифікація, реалізація права людей на ви"

борах в органи законодавчої влади тощо. Хоча щодо

останніх і існують деякі складності, адже однією з го"

ловних задач виборів є збереження конфіденційності

громадян, тим не менш, опрацювання системи захисту

персональних даних в інтернет"контенті найближчим

часом розв'яже цю проблему. Окрім цього, технологію

можна застосувати і для регулювання системи оподат"

кування, його адміністрування через безпосереднє опо"

даткування кожної електронної операції"транзакції,

маючи електронний гаманець. У цьому випадку необ"

хідність паперових податкових декларацій відпаде. Сто"

совно казначейської справи, моніторинг та цифровий

запис своєчасності та повноти виконання бюджетних

зобов'язань (по сплачуваних податках, зборах тощо)

кожним господарюючим суб'єктом може формувати

його іміджеву історію публічно"приватних відносин та

корпоративно"соціальної відповідальності для можли"

вого отримання грантових коштів, участі у державних

програмах підтримки тощо.

Співробітництво України та BitFury розпочато з

пілотного проекту, в рамках якого компанія переводи"

ти різні операції державні управління на електронний

масив та вписує систему блокування. Згодом розгляда"

ються варіанти впровадження технології в державні

реєстри, соціальне забезпечення, охорону здоров'я та

енергетику. За фактом успішної реалізації пілотного

проекту список сфер застосування зазначеного інстру"

менту державного управління розшириться і охопить

кібербезпеку.

Стосовно непрямого стимулювання до розвитку

бізнес"середовища та економіки України, нині реалізо"

вуваний проект Direct Size Market Size EU, який оці"

нюється на рівні 60 млрд євро. До того ж, Уряд України

за підтримки USAID Україна та UKAid ініціювала кон"

курс стартапів в п'ять етапів на базі відкритих даних Open

Data Challenge. Призовий фонд склав 1,5 млн грн [14].

Впровадження інструментів електронного урядуван"

ня, вдосконалення інноваційних технологій під час на"

дання державних і муніципальних послуг, розробка та

публічний електронний моніторинг показників діяль"

ності органів державної влади у повному ступені відпо"

відають теорії та практиці соціального управління, в

межах якої апаратом державного управління:

знижено адміністративні витрати;

прискорено електронний діалог між суспільством та

владою;

проведення зовнішніх аудитів для забезпечення

встановлення системи, спрямованої на постійне покра"

щення;

зміщено практичні акценти з планування результатів

на їх досягнення;

більш чітко визначено робочі процеси в деравній

службі;

покращено якість надаваної інформації;

лібералізовано дію дозвільних інститутів;

децентралізовано урядове та сумісне управління.

Загалом слід відмітити, що українська система дер"

жавного управління еволюціонувала з класичного уп"

равління у вигляді бюрократії до соціального управлін"

ня (social governance), пройшовши проміжний етап — в

контексті концепції нового державного управління (New

Public Management) [1—2; 4]. Це відбулося за 26 років

незалежності України і наразі продовжує інтенсивний

шлях практичної реалізації. У подальшому, утворення

багатофункціональних центрів призведе до значного

спрощення процедури отримання публічних послуг за

умов зниження вимог до звітних документів, електронні

дані по яких будуть фіксуватися в єдиній базі даних

блокчейнів по кожній фізичній або юридичній особі. У

даному разі, методологічно інструментами моніторингу

можуть виступати та технологічно розвиватися методики

Standard Cost Model (далі — SCM), проекти "i2010 — A

European information society for growth and employment"

тощо [3; 14]. У даному разі підвищується увага до реін"

жинірингу технологій державного управління, як аналі"

тичного інструменту практики формування загальноп"

рийнятих національних стандартів державного управ"

ління відповідно до вимог реалізації теорії соціального

управління.

ВИСНОВКИ
Наразі найбільш актуальними є два напрями реа"

лізації політики державного управління: зниження

адміністративних бар'єрів і перехід на надання держав"

них послуг в електронному вигляді. Підходячи комп"

лексно до перспективності системи відносин на сучас"

ному ринку інноваційних технологій та інструментів

державного управління за відомими формами їх реалі"

зації (зокрема, блокчейну), і у подальшому буде роз"

виватися поле електронного урядування. Найближчим

часом відбудеться активізація електронного врядуван"

ня на місцевих рівнях. Муніципальні послуги, пов'язані

з процедурами, регламентами та ліцензіями, остаточ"

но придбають цифрову форму. У цій області багато

американських та європейських міст вже достатньо

продвинулися. До того ж, домашні й муніципальні по"

слуги та загальноміські комп'ютерні управлінські сис"

теми, працюючи одночасно в цифровому сегменті, опе"

ративно реагують на поточні територіальні проблеми

та покращують в цілому роботу державного управлін"

ня у країні. Втім, її важливим проявом стане експансія

ззовні — з'явиться громадський інтерфейс на циф"

ровій платформі, яка буде моніторитися апаратом дер"

жавного управління, що забезпечить максимальну

відкритість даних.
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