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АНОТАЦІЯ 

 

Павлов М.М. Цифровізація управлінської діяльності органів місцевого 

самоврядування. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» (28 Публічне 

управління та адміністрування). – Київський національний університет імені 

Тараса Шевченка. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка. 

Київ, 2021. 

 

Дисертація присвячена обґрунтуванню комплексного механізму 

цифровізації управлінської діяльності органів місцевого самоврядування. У 

межах дисертаційного дослідження розкрито сутність поняття «цифрове 

управління», етапи його становлення та розвитку. Обґрунтовано еволюцію 

використання інноваційних цифрових технологій у публічному управлінні. 

Виокремлено такі етапи як: інформатизація – електронне управління – цифрове 

управління – smart-управління – інтелектуальне управління, які відрізняються за 

рівнями структурованості управлінських процесів; автоматизації процесу 

прийняття управлінських рішень, зокрема у стандартних умовах; ефективністю 

та швидкістю внутрішніх і зовнішніх комунікативних процесів; рівнем 

прозорості управлінської діяльності й цифрової безпеки. 

За результатами аналізу нормативно-правового та інституційного 

забезпечення у сфері цифрових трансформацій  зроблено висновки про 

необхідність розроблення та впровадження в Україні сучасної концепції 

системного використання цифрових технологій в діяльності органів публічної 

влади із забезпеченням належного рівня цифрової безпеки. Наявна на сьогодні 

законодавча база закріплює основи становлення цифрового управління 

(врядування), однак потребує удосконалення та розвитку. 
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Досліджено тенденції цифрових трансформацій в системі публічного 

управління на місцевому рівні та здійснено порівняльний аналіз вітчизняного і 

зарубіжного досвіду. Розкрито особливості цифровізації управлінської 

діяльності таких країн як Великобританія, Сполучені Штати Америки, країни 

Європейського Союзу тощо.  

Проаналізовано особливості кадрового забезпечення діяльності органів 

публічної влади, зокрема на місцевому рівні. Доведено, що для вирішення 

проблем, пов'язаних з переходом на цифровий формат роботи, необхідним є 

удосконалення підходів щодо визначення переліку професійних компетенцій 

публічних службовців. Обґрунтовано, що публічні службовці мають володіти 

високим рівнем цифрових навичок та вільно використовувати у професійній 

діяльності сучасні цифрові технології. На сьогодні працівники органів місцевого 

самоврядування здебільшого не мають належного рівня цифрових навичок та 

потребують проходження додаткового навчання у цій сфері. Запропоновано 

формувати нові підходи до розробки стратегій розвитку управління, заснованих 

на сучасних інструментах і методах інтеграції корпоративних знань в систему 

управління державою та громадою, зокрема затребуваними технічними 

компетенціями «hard skills» та «soft skills». 

Дисертантом вперше створено і запропоновано комплексний механізм 

цифровізації управлінської діяльності органів місцевого самоврядування, що є 

сукупністю нормативно-правових, інституційних, фінансових, кадрових 

механізмів публічного управління на місцевому рівні; реалізація якого серед 

іншого передбачає впровадження в управлінську діяльність органів місцевого 

самоврядування розробленої автором комплексної, багаторівневої, 

багатокомпонентної, інтероперабельної автоматизованої цифрової 

інформаційної системи, яка здатна отримувати, зберігати, 

обробляти/аналізувати, надавати, змінювати та виробляти нову інформацію з 

метою підвищення ефективності та результативності управлінської діяльності на 

місцевому рівні. 
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Автором удосконалено: підходи до визначення «smart-сіті», зокрема 

запропоновано розглядати «smart-сіті» як особливу форму побудови 

управлінських процесів, в основу якої покладено складну багаторівневу, 

багатокомпонентну, автоматизовану цифрову інформаційну систему, яка 

складається із множини інтероперабельних галузевих підсистем (охорона 

здоров’я, освіта, транспорт, банкінг, комунальні служби тощо) та 

управляє/взаємодіє з ними; складовими системи є цифрові (digital-by-default) і 

оцифровані (перенесені у цифровий формат на основі суті та бачення кінцевого 

результату) процеси; тлумачення системи інституційного забезпечення 

цифрового управління в Україні, а саме виокремлено інституції цифрової 

(електронної) участі (E-Participation), що мають принципове значення для 

пояснення моделі функціонування цифрового управління, беручи до уваги ролі 

неурядових інститутів, що є основним критерієм успішності та ефективності 

функціонування всієї системи, яка повинна бути орієнтована на задоволення 

суспільних потреб і вироблення соціально значущих рішень для всіх 

зацікавлених сторін (E-Government; E-Business; E-Society). 

У дисертаційній роботі розвинено понятійно-категорійний апарат галузі 

публічного управління та адміністрування, зокрема запропоновано авторські 

визначення: «цифровізація управлінської діяльності»; «smart-управління»; 

«цифрове робоче місце публічного службовця».  

За результатами дисертаційного дослідження розроблено практичні 

рекомендації щодо цифровізації управлінської діяльності органів публічної 

влади на місцевому рівні. Зокрема, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів 

України та Міністерству цифрових трансформацій: розробити та затвердити на 

законодавчому рівні Стратегію цифрового розвитку держави із чітким планом 

дій, термінів та критеріїв оцінювання ефективності виконання; створити 

Інститут відкритих даних як центральний орган виконавчої влади зі спеціальним 

статусом у сфері роботи з відкритими даними, що регулюватиме питання їхнього 

формування, розповсюдження і використання відповідно до міжнародних 
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принципів і стандартів; провести на загальнодержавному рівні комунікативну 

кампанію щодо необхідності цифровізації управлінської діяльності, також і на 

місцевому рівні, перспектив та вигоди у цій сфері діяльності; забезпечити 

реалізацію програми «цифрових директорів» на обласному рівні та забезпечити 

належний рівень кадрового забезпечення ІТ-сфери на місцевому рівні. 

Органам місцевого самоврядування серед іншого рекомендовано: 

провести аудит наявних технічних засобів та визначити їхню відповідність 

мінімально встановленим вимогам; під час формування бюджету закласти 

видатки на удосконалення цифрової інфраструктури (безпосередньо та через 

використання послуг інших організацій (XaaS)) та підвищення кваліфікації 

персоналу; визначити рівень цифрової компетентності працівників та розробити 

план підвищення кваліфікації у відповідній сфері; розробити чіткий план 

цифровізації відповідної територіально-адміністративної одиниці (села, міста, 

територіальної громади тощо) на основі стратегії цифрового розвитку держави. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що наукові 

узагальнення, рекомендації та пропозиції можуть застосовуватись у практиці 

публічного управління сучасної України. Зокрема, основні теоретичні та 

методичні положення дисертаційного дослідження використані Апаратом 

Бердянської міської ради та її виконавчим комітетом в процесі аналізу існуючих 

засобів та алгоритмів ведення діловодства під час впровадження системи 

електронного документообігу «Мегаполіс»; Цифровою агенцією «Е-Екологія» 

під час проектування цифрової системи ефективних рішень для місцевих органів 

влади «Комфортна громада».  

Ключові слова: цифровізація, цифрові трансформації, управлінська 

діяльність, публічне управління, органи місцевого самоврядування, цифрові 

інформаційні системи, smart-сіті («розумне» місто). 
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ANNOTATION 

 

Pavlov M.M. Digitalization of Administration Activities of Local Self-

Government Bodies – Qualifying scientific work on the rights of a manuscript.  

Thesis for a scientific degree of Doctor of Philosophy in specialty 281 Public 

management and administration (28 Public management and administration). – Taras 

Shevchenko National University of Kyiv. – Taras Shevchenko National University of 

Kyiv, Kyiv, 2021. 

 

The dissertation is devoted to the substantiation of the complex mechanism of 

digitalization of administrative activity of local self-government bodies. Within the 

dissertation research the essence of the concept of "digital administration", stages of its 

formation and development are revealed. The evolution of the use of innovative digital 

technologies in public administration is substantiated, such stages as: informatization 

– electronic control – digital control – smart control – intelligent control, which differ 

in the levels of structured administration processes; automation of the administration 

decision-making process, in particular in standard conditions; efficiency and speed of 

internal and external communication processes; the transparency level of 

administration and digital security. 

Based on the analysis of regulatory and institutional support in digital 

transformations, it is concluded that there is the necessity to develop and implement in 

Ukraine a modern concept of systematic usage of digital technologies in public 

authorities with the appropriate level of digital security. The current legal framework 

establishes the foundations for the formation of digital governance, but needs 

improvement and development. 

The digital transformations tendencies in public administration system at the 

local level are investigated and the comparative analysis of domestic and foreign 

experience is carried out. The experience of digitalization of administration activity of 
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Great Britain, the United States of America, the countries of the European Union is 

analyzed. 

The peculiarities of staffing the public authorities, in particular at the local level, 

are analyzed. It is proved that in order to solve the problems related to the transition to 

the digital format of work, it is necessary to improve the approaches to determining the 

list of public servants’ professional competencies. It is substantiated that public 

servants should have a high level of digital skills and be free to use modern digital 

technologies in their professional activities. Today, local government employees 

generally do not have the appropriate level of digital skills and need additional training 

in this area. It is proposed to form new approaches to administration development 

strategies based on modern tools and methods of integrating corporate knowledge into 

the system of state and community administration, in particular the required technical 

competencies «hard skills» and «soft skills». 

For the first time it was developed a comprehensive mechanism for digitalization 

of administration activities of local self-government bodies, which is a set of 

regulatory, institutional, financial and personnel mechanisms of public administration 

at the local level; implementation of which, among other things, involves the 

introduction into the administration of local self-government activities a 

comprehensive, multilevel, multi-component, interoperable automated digital 

information system that can receive, store, process/analyze, provide, modify and 

produce new information to improve administration efficiency and effectiveness. 

activities at the local level (developed by the author). 

The author improved: approaches to the definition of «smart city», in particular, 

proposed to consider «smart city» as a special form of administration processes’ 

building, which is based on a complex multilevel, multi-component, automated digital 

information system consisting of many interoperable industry subsystems (health, 

education, transport, banking, utilities, etc.) and manages/interacts with them; the 

components of the system are digital-by-default and digitized (transferred to digital 

format based on the essence and vision of the end result) processes; understanding of 
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the system of institutional support of digital governance in Ukraine, namely the 

institutions of digital (electronic) participation (E-Participation), which are essential 

for explaining the model of digital governance, given the role of non-governmental 

institutions, which is the main criterion for success and efficiency a system that should 

be focused on meeting societal needs and making socially meaningful decisions for all 

stakeholders (E-Government; E-Business; E-Society). 

In the dissertation the conceptual and categorical apparatus of public 

administration is elaborated, in particular the author's definitions are offered for the 

terms: «digitalization of administrative activity»; «smart administration»; «digital 

workplace of a public servant». 

Based on the results of the dissertation research, practical recommendations for 

digitalization of administration activities of public authorities at the local level have 

been developed. In particular, the Verkhovna Rada of Ukraine, the Cabinet of Ministers 

of Ukraine and the Ministry of Digital Transformations: to develop and approve at the 

legislative level the Strategy of Digital Development of the state with a clear action 

plan, deadlines and criteria for evaluating the effectiveness of implementation; to 

establish the Open Data Institute as a central executive body with a special status in the 

field of open data, which will regulate the issues of their formation, dissemination and 

use in accordance with international principles and standards; to conduct a 

communication campaign at the national level on the need to digitize administration 

activities, particularly on local self-government level, prospects and benefits in this 

area of activity; to ensure the implementation of the program «digital directors» at the 

regional level and to ensure the appropriate level of staffing of the IT sector at the local 

level. 

Among other things, local governments are recommended to: conduct an audit 

of existing technical means and determine their compliance with the minimum 

requirements; during the formation of the budget to make expenditures for the 

improvement of digital infrastructure (directly and through the use of services of other 

organizations (XaaS)) and staff training; determine the level of digital competence of 
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employees and develop a plan for professional development in the relevant field; 

develop a clear plan for digitalization of the relevant territorial-administrative unit 

(village, city, territorial community, etc.) based on the strategy of digital development 

of the state. 

The practical significance of the obtained results is that scientific 

generalizations, recommendations and proposals can be applied in the practice of 

public administration of modern Ukraine. In particular, the main theoretical and 

methodological provisions of the dissertation research were used by the Office of 

Berdyansk City Council and its executive committee in the process of analysis of 

existing tools and algorithms for record keeping during the implementation of 

electronic document administration system «Megapolis»; Digital agency «E-Ecology» 

during the design of a digital system of effective solutions for local authorities 

«Comfortable community». 

Key words: digitalization, digital transformations, administration activity, public 

administration, local self-government bodies, digital information systems, smart-city. 
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ВСТУП 

Актуальність теми. Світова пандемія, спричинена поширенням 

коронавірусу SARS-CoV-2, внесла серйозні зміни у порядок денний суспільства. 

Як перед державним, так і перед приватним сектором постала проблема доступу 

до бізнес-процесів і відповідних послуг у дистанційному режимі. Це засвідчило 

рівень проникнення цифровізації у всі сфери суспільної життєдіяльності та 

максимально продемонструвало як серйозні досягнення, так і значні недоліки у 

цій сфері. У цьому контексті проблема цифрової нерівності (розриву) постала у 

новому вимірі – нерівності між приватним (бізнес) та державним сектором. 

Разом з тим нерівність провадження цифрових технологій спостерігається і між 

різними рівнями системи публічного управління – на загальнодержавному рівні 

та у великих містах цей процес відбувається доволі активно, натомість у малих 

населених пунктах, здебільшого у сільській місцевості, процес цифрових 

трансформацій відбувається вкрай повільно. Відтак виникає необхідність 

формування нового цифрового порядку денного для України, що сприятиме 

запровадженню системи цифрового врядування на всіх управлінських рівнях. 

Теоретико-методологічне підґрунтя дисертаційного дослідження 

складають праці таких науковців як В. Бакуменко, М. Білинська, Т. Василевська, 

В. Колтун, Д. Красівський, О. Лебединська, Т. Маматова, В. Мамонова, 

А. Рачинський, Т. Сивак, В. Тертичка, С. Хаджирадєва, І. Чикаренко щодо 

механізмів, інструментів та принципів реалізації державного управління та 

місцевого самоврядування, окремих його аспектів.  

Окрему цінність для проведення даного дослідження мають вітчизняні 

наукові напрацювання І. Арістової, Г. Борща, В. Брижка, О. Голобуцького, 

М. Демкова, Д. Дубова, С. Дубової, О. Ємельяненка, Т. Запорожець, О. Зубчика, 

О. Карпенка, С. Квітки, П. Клімушина, І.Коліушка, Н.Коритнікової, В. Куйбіди, 

І. Куспляка, К. Линьова, В. Наместнік, Ю. Нестеряка, Р. Марутян, 

О. Попроцького, Г. Почепцова, А. Серенка, Г. Ситника щодо інформаційно-
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аналітичного забезпечення сфери публічного управління, цифровізації 

діяльності органів публічної влади, інформаційної (цифрової) безпеки держави. 

Потрібно також відзначити напрацювання зарубіжних науковців 

С. Бастоу, С. Бреннена, П. Данлеві, Д. Креіса, Г. Маргеттс та Дж. Тінклер щодо 

вироблення понятійно-категорійного апарату сфери цифрових трансформацій, 

формування цифрового суспільства та врядування, цифровізації різноманітних 

сфер життєдіяльності суспільства. У дослідженні німецьких вчених, 

представників Інституту інтегральних схем товариства Фраунгофера, Х. Гімпеля 

та М. Рьоґлінгера [150] акцентується увага на особливостях цифрових 

трансформацій управлінських процесів на рівні організації. 

Проблематику впровадження інноваційних управлінських технологій, 

зокрема смарт-сіті розкрито у працях вітчизняних та зарубіжних науковців, 

таких як: П. Ананд, О. Андрєєва, М. Вишиванюк, А. Паломо-Наварро, Х. Навіо-

Марко, М. Пучек, А. Черенович та інші.  

Незважаючи на значну кількість наукових праць щодо публічного 

управління, місцевого самоврядування, цифровізації та цифрових 

трансформацій, питання цифровізації управлінської діяльності органів місцевого 

самоврядування досі не отримало належного комплексного наукового 

обґрунтування. Це свідчить про актуальність теми дослідження. 

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

робота виконувалась в рамках науково-дослідних робіт кафедри інформаційної 

політики та цифрових технологій Національної академії державного управління 

при Президентові України за темами: «Цифрові стратегії країн ЄС як основа 

формування сервісно-орієнтованої державної політики України» 

(ДР № 0117U002857); «Сервісна діяльність органів публічної влади в умовах 

розвитку цифрового суспільства» (ДР № 0119U101449) в межах комплексного 

наукового проєкту Національної академії державного управління при 

Президентові України «Державне управління та місцеве самоврядування» 

(ДР № 0199U002827).  
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Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є створення механізму 

цифровізації управлінської діяльності органів місцевого самоврядування в 

Україні та надання практичних рекомендацій щодо його впровадження. 

Для досягнення цієї мети поставлені такі завдання:  

- дослідити зміст та еволюцію розвитку цифрового управління; 

- проаналізувати сутність інституційного забезпечення системи цифрового 

управління в Україні; 

- дослідити тенденції цифрових трансформацій в системі публічного 

управління на місцевому рівні; 

- узагальнити зарубіжний досвід реалізації цифрових трансформацій в 

системі публічного управління на місцевому рівні; 

- розробити механізм цифровізації управлінської діяльності органів 

місцевого самоврядування; 

- надати практичні рекомендації щодо цифровізації управлінської 

діяльності органів публічної влади на місцевому рівні. 

Об’єктом дослідження є цифрові трансформації в системі публічного 

управління. 

Предметом дослідження є цифровізація управлінської діяльності органів 

місцевого самоврядування. 

Методи дослідження. Для реалізації визначеної мети та вирішення 

поставлених завдань використано комплекс взаємодоповнюючих 

загальнонаукових та спеціальних методів дослідження, зокрема:  

– метод системного аналізу для здійснення комплексного вивчення 

особливостей управлінської діяльності органів місцевого самоврядування, 

зокрема в умовах цифрових трансформацій;  

– метод порівняльного аналізу для вивчення зарубіжного досвіду 

цифровізації управлінської діяльності органів місцевого самоврядування, 

зіставлення його з вітчизняними практиками; 
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– методи класифікації та систематизації даних, положень законодавчих і 

нормативних документів для встановлення рівня наукової розробленості 

досліджуваної проблеми та виокремлення невирішених раніше частин проблеми; 

– методи абстрагування, формалізації, узагальнення для систематизації та 

розвитку понятійно-категорійного апарату у сфері цифровізації управлінської 

діяльності органів публічної влади;  

– метод моделювання для створення інформаційної системи, яка 

складатиме основу механізму цифровізації управлінської діяльності органів 

місцевого самоврядування. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що автором 

розроблено та науково обґрунтовано комплексний механізм цифровізації 

управлінської діяльності органів місцевого самоврядування в Україні та надано 

практичні рекомендацій органам публічної влади щодо шляхів (інструментів, 

стандартів) його реалізації. 

У дисертаційній роботі:  

вперше 

– розроблено комплексний механізм цифровізації управлінської діяльності 

органів місцевого самоврядування, що є сукупністю нормативно-правових, 

інституційних, фінансових, кадрових механізмів публічного управління на 

місцевому рівні; реалізація якого серед іншого передбачає впровадження в 

управлінську діяльність органів місцевого самоврядування розробленої автором 

комплексної, багаторівневої, багатокомпонентної, інтероперабельної 

автоматизованої цифрової інформаційної системи, яка здатна отримувати, 

зберігати, обробляти/аналізувати, надавати, змінювати та виробляти нову 

інформацію з метою підвищення ефективності та результативності управлінської 

діяльності на місцевому рівні; 

удосконалено: 

– підходи до визначення смарт-сіті, зокрема запропоновано розглядати 

смарт-сіті як особливу форму побудови управлінських процесів, в основу якої 
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покладено складну багаторівневу, багатокомпонентну, автоматизовану цифрову 

інформаційну систему, яка складається із множини інтероперабельних галузевих 

підсистем (охорона здоров’я, освіта, транспорт, банкінг, комунальні служби 

тощо) та управляє/взаємодіє з ними; складовими системи є цифрові (digital-by-

default) і оцифровані (перенесені у цифровий формат на основі суті та бачення 

кінцевого результату) процеси; 

– тлумачення системи інституційного забезпечення цифрового управління 

в Україні, а саме виокремлено інституції цифрової (електронної) участі (E-

Participation), що мають принципове значення для пояснення моделі 

функціонування цифрового управління, зважаючи на ролі неурядових 

інститутів, що є основним критерієм успішності та ефективності функціонування 

всієї системи, яка повинна бути орієнтована на задоволення суспільних потреб і 

вироблення соціально значущих рішень для всіх зацікавлених сторін (E-

Government; E-Business; E-Society); 

набули подальшого розвитку: 

– підходи до визначення еволюції використання інноваційних цифрових 

(інформаційно-комунікативних) технологій у публічному управлінні, зокрема 

виокремлено та теоретично обґрунтовано такі етапи: інформатизація – 

електронне управління – цифрове управління – smart-управління – 

інтелектуальне управління, які відрізняються за рівнями структурованості 

управлінських процесів; автоматизації процесу прийняття управлінських 

рішень, зокрема у стандартних умовах; ефективністю та швидкістю внутрішніх і 

зовнішніх комунікативних процесів; рівнем прозорості управлінської діяльності 

й цифрової безпеки; 

– понятійно-категорійний апарат галузі публічного управління та 

адміністрування, зокрема запропоновано авторські визначення: «цифровізація 

управлінської діяльності» – це процес впровадження цифрових технологій у 

публічному управлінні для надання послуг громадянам (бізнесу), сформований 

за принципом «будь-що – будь-кому – будь-де – будь-коли», характеризує зміну 
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природи державного апарату, спирається на цифрові трансформації, які 

створюють зміни в природі людини, її мисленні, життєдіяльності та управлінні; 

«smart-управління» – це форма побудови управлінських процесів, заснована на 

використанні інноваційних цифрових smart-технологій для вироблення 

поведінкових моделей функціонування управлінської системи на основі 

накопиченої бази емпіричних знань щодо управлінських процесів, прийнятих 

рішень та результатів їхнього впровадження; характеризується чіткою 

структурованістю управлінських процесів; спрощенням процесу прийняття 

управлінських рішень в стандартних умовах; ефективністю та швидкістю 

внутрішніх і зовнішніх комунікативних процесів; високим рівнем прозорості 

управлінської діяльності й цифрової безпеки; «цифрове робоче місце публічного 

службовця» – спеціальна, побудована на основі сучасних веб-технологій, 

функціональна організація робочого середовища публічного службовця, що дає 

можливість безпечно отримувати, опрацьовувати (аналізувати) та поширювати 

інформацію, що стосується професійної діяльності, та забезпечує професійні 

комунікації в цифровому вигляді, у тому числі в дистанційному режимі. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що наукові 

узагальнення, рекомендації та пропозиції можуть застосовуватись у практиці 

публічного управління сучасної України.  

Зокрема, основні теоретичні та методичні положення дисертаційного 

дослідження використані:  

– Апаратом Бердянської міської ради та її виконавчим комітетом в процесі 

аналізу існуючих засобів та алгоритмів ведення діловодства під час 

впровадження системи електронного документообігу «Мегаполіс». Також 

наукові ідеї лягли в основу розробленя системи спільної обробки та збереження 

даних на базі відкритого програмного продукту Onlyoffice та розгортання 

сучасного внутрішнього хмарного інформаційного середовища з використанням 

інструментів NextCloud (довідка про впровадження від 21.10.2020 № 06-2412/40-

1); 
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– Цифровою агенцією «Е-Екологія» під час проектування цифрової 

системи ефективних рішень для місцевих органів влади «Комфортна громада» 

(довідка про впровадження від 17.05.2021 № 26-4/2). 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно 

виконаною науковою працею. Основні наукові результати дисертаційного 

дослідження отримані автором самостійно. У друкованих працях, опублікованих 

у співавторстві, автору належить проведення порівняльного аналізу 

використання терміну «smart-управління» у вітчизняному та зарубіжному 

науковому дискурсі та авторське визначення терміну. 

Публікації. За результатами дисертаційного дослідження опубліковано 12 

наукових праць, у тому числі 4 – у наукових фахових виданнях України з 

публічного управління, 1 стаття у зарубіжному науковому періодичному виданні 

з напряму, за яким підготовлено дисертацію, а також 7 публікацій, які додатково 

відображають результати дослідження. 

Структура та обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел. Повний обсяг дисертації 

становить 204 сторінки, з них 162 сторінки основного тексту. Робота містить 2 

таблиці та 8 рисунків. Список використаних джерел налічує 188 найменувань, з 

них 85 іноземною (англійською) мовою. 
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Розділ 1.  

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЦИФРОВІЗАЦІЇ 

ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 

 

1.1. Розвиток цифровізації публічного управління в Україні та світі в 

умовах глобалізації 

 

Поняття цифровізації складне і багатогранне, й у науковому середовищі 

досі немає консенсусу в тому, що варто розуміти під цим явищем. Згідно з 

найбільш поширеним визначенням, під цифровізацією потрібно вважати ту 

частину діяльності, яка спирається на використання цифрових технологій. 

Очевидним є прямий вплив цифровізації на економічні процеси в кожній країні. 

В Україні аналогічні процеси почали активно розвиватися дещо пізніше, ніж в 

економічно розвинених країнах, у силу низки обставин. Однак темою нашого 

дослідження є власне цифровізація управлінської діяльності, що приводить нас 

до необхідності вивчення концептів цифровізації у державному управлінні та 

місцевому самоврядуванні.  

Сьогодні як у науковому дискурсі, так і в повсякденній діяльності в одному 

синонімічному ряді часто використовуються такі терміни як: «інформаційні чи 

цифрові технології», «електронне урядування» (е-урядування), «цифрове 

врядування», «цифровізація та оцифровування», «smart-управління», «smart-

технології». Однак, на нашу думку, таке трактування є некоректним. З огляду на 

відсутність законодавчого закріплення зазначеної термінології актуальним є 

питання обґрунтування сутності та співвідношення зазначених понять.  

Проблематика електронного управління та урядування широко висвітлена 

у наукових доробках як вітчизняних, так і зарубіжних вчених різних країн. Для 

прикладу, польські дослідники А. Раду й З. Полковські окреслили теоретичні, 

технічні та практичні аспекти е-управління. Також автори акцентують увагу на 

співвідношенні понять «електронний уряд» (e-government), «е-управління» (e-
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administration), та «е-урядування» (e-governance) [176]. Е-управління як спосіб 

підвищення управлінської спроможності в державному секторі також 

досліджували румунські вчені А. Матеі та Д.Янсу [164]. Питанням е-управління 

присвячені розвідки американських науковців Н. Краузе та Р. Томпсон [163]. 

С. Анггунія здійснив комплексне дослідження щодо е-управління у розвинених 

країнах [115]. 

Вітчизняні науковці здебільшого акцентують увагу на дослідженні понять 

«е-уряд» та «е-урядування», залишаючи поза увагою питання електронного 

управління. Серед українських вчених проблематику та перспективи 

впровадження е-урядування досліджували О. Радченко та О. Бухтатий, С. Чукут, 

Є. Архипова, А. Семенченко та інші.  

Виникнення концепту електронного урядування тісно пов'язане зі змінами 

в соціально-економічній сфері, які обумовлені науково-технічною революцією, 

що почалася в середині XX століття. Передумовою переходу до е-урядування 

вважається становлення епохи «інформаційного суспільства», «яке характеризує 

постіндустріальне суспільство в контексті «інформаційної революції» [54]. 

Е-урядування стало відповіддю системи політико-адміністративного 

управління на трансформацію об'єкта управлінського впливу і середовища 

функціонування даної системи. Нові технології, включаючи ІКТ, також часто 

асоціюють з «постмодерністським суспільством» [114, с. 556]. «Інформаційне 

суспільство», термін, запропонований, за одними джерелами, американським 

економістом Ф. Машлупом в 1962 р., який досліджував інформаційний сектор 

економіки на прикладі США [Ошибка! Источник ссылки не найден.], за і

ншими, японським ученим К. Коямою, на підставі праць якого в Японії ще в 1972 

р. була прийнята програма «План інформаційного суспільства: національна мета 

до 2000 р.» [54]. Як відомо поява технологій, що стали згодом основою 

Інтернету, обумовлено військово-політичними чинниками: Агентство 

перспективних дослідницьких проектів (Defense Advanced Research Projects 

Agency), розробник мережі «ARPANET», що стала прообразом глобальної 
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мережі Інтернет, є окремим Управлінням в складі Міністерства оборони США, а 

сам проект «ARPANET» був спрямований на вирішення завдання забезпечення 

безперебійного зв'язку у випадку ядерної війни з СРСР [160].  

Таким чином, необхідність забезпечення комунікацій для прийняття і 

реалізації управлінських рішень, привела до створення технологій, що утворили 

основу е-урядування. Примітно, що децентралізація спочатку була 

запропонована як принцип побудови зазначеної мережі: «комунікаційна мережа 

не повинна мати ніякого центрального органу управління і повинна бути 

розрахованою на те, щоб функціонувати, перебуваючи в руїнах» [11]. Разом з 

тим вітчизняні розробки в області комп'ютерних мереж та інформаційних 

систем, що забезпечують управлінський процес, відносяться до цього ж періоду. 

Так, радянський кібернетик В. Глушков вже на початку 1960-их років 

запропонував керівництву СРСР ідею створення загальнодержавної 

автоматизованої системи управління (ЗДАС) [78, с. 121 ]. В.  Глушков в своїх 

спогадах, відзначав, що «в кінці 60-х років в ЦК КПРС і Раді Міністрів СРСР 

з'явилася інформація про те, що американці ще в 1966 р. зробили ескізний проект 

інформаційної мережі (точніше, кількох мереж), тобто на два роки пізніше нас» 

[4]. Однак, в силу відсутності довгострокової політичної волі і протистояння 

бюрократичного апарату, проект ЗДАС не був реалізований повною мірою [43].  

Як зазначав В. Геровіч, розробники ЗДАС планували за допомогою 

застосування електронних технологій реформувати радянську систему 

управління, проте система підпорядкувала напрямки впровадження даних 

технологій бюрократичним інтересам і «замість локомотива реформ, електронні 

технології стали засобом збереження існуючого економічного і політичного 

порядку» [6]. Це є яскравим підтвердженням можливості інститутів державної 

влади мінімізувати позитивні тенденції, пов'язані з використанням механізмів е-

урядування, при відсутності залученості політичного керівництва в процеси 

реформування системи політико-адміністративного управління, пов'язаного з 

впровадженням ІКТ. 
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До початку 1990-их рр. ІКТ в економічно розвинених країнах досягли 

рівня, достатнього для їх використання органами державної влади, Інтернет 

об'єднав безліч комп'ютерних мереж. Дослідники відзначають, що термін 

«electronic government» вперше почав використовуватися в офіційному вживанні 

державних діячів на початку 1990 рр. в США. Реформа системи державного 

управління, що проводилася при адміністрації президента Б. Клінтона, 

передбачала зростання якості управлінської діяльності, підвищення 

ефективності взаємодії між владою і суспільством, залучення суспільства в 

вироблення політичних рішень. Вирішення зазначених завдань вимагало 

активного застосування ІКТ. Віце-президент США А. Гор в 1991 р. позначив 

процеси використання даних технологій у владній діяльності під терміном – «е-

урядування» [101]. 

У лютому 1993 року президент США Б. Клінтон і віце-президент А. Гор, в 

спільній доповіді «Технології для економічного зростання США: нові напрями 

зміцнення економіки» позначили основи державної політики США щодо 

використання інформаційних технологій для підвищення ефективності влади. У 

доповіді, зокрема, відзначені завдання впровадження даних технологій, які і в 

даний час є актуальними при побудові е-урядування, а саме: використання 

інформаційних технологій для оптимізації надання державних послуг і надання 

інформації про діяльність владних органів [181, с. 20]. 

Також в доповіді була зазначена важлива умова позитивних змін – при 

впровадженні електронних технологій необхідні одночасні структурні 

перетворення в системі владних органів. Знаковою подією для формування 

інституційного базису становлення е-врядування в США є прийняття в 2002 р. 

Закону США «Про електронний уряд» (E-Government Act of 2002). Закон 

визначав е-урядування як «використання урядом заснованих на технології веб 

інтернет-додатків та інших інформаційних технологій в поєднанні з процесами 

реалізації цих технологій для наступних цілей:  
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а) розширити доступ і забезпечити надання урядової інформації і 

державних послуг для суспільства, організацій та державних структур;  

б) забезпечити поліпшення у діяльності уряду, включаючи підвищення 

результативності, економічності, якості державних послуг і реформування» 

[174].  

США на момент прийняття даного правового акту вже були світовим 

лідером за індексом розвитку е-урядування, представленому в ООН в травні 2002 

року [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. Так, згідно зі звітом ООН за н

аступний, 2003 р. США зберегли лідерство за індексом готовності до е-

урядування [57, с. 61]. Україна ж на той час зайняла 54 місце випередивши низку 

країн, зокрема Росію (58 місце), Китай (74 місце), Індію (87 місце), Саудівську 

Аравію (105 місце) та ще 116 країн світу.  

Європейський союз також не залишався осторонь від процесів 

інформаційно-технологічних перетворень. У 1994 р. європейський комісар у 

справах внутрішнього ринку та промисловості Мартін Бангеманн представив 

доповідь «Європа і глобальне інформаційне суспільство», підготовлений 

Групою високого рівня з інформаційного суспільства [117]. Цей документ, крім 

загальних закликів до координації політики європейських держав в 

інформаційній сфері, акцентував увагу на стимулюючій ролі електронних 

технологій для зростання економіки та інших переваг інформаційного 

суспільства, а також містив рекомендації щодо застосування електронних 

технологій в діяльності органів публічної влади.  

На початку 2000-х років, з розвитком інформаційних технологій та їхнього 

проникненням у різноманітні сфери життєдіяльності суспільства концепція е-

урядування отримала широку підтримку серед науковців і практиків у галузі 

публічного управління. Трактування цього терміну відрізнялись, однак загальне 

бачення було приблизно однаковим. Для прикладу, за одним із них, е-урядування 

– це оптимізація процесу надання адміністративно-соціальних послуг, 

політичної участі громадян у державній розбудові шляхом зміни внутрішніх і 
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зовнішніх відносин за допомогою технічних засобів, Інтернету та сучасних 

засобів масової інформації [14].  

Відповідно до іншого визначення, е-урядування – це система взаємодії 

органів державної влади з населенням, що будується на широкому застосуванні 

інформаційних технологій з метою підвищення доступності та якості державних 

послуг, зменшення строків їхнього надання, а також зниження адміністративного 

навантаження на громадян та організації щодо отримання держпослуг [14]. 

У вітчизняному дискурсі цей термін було закріплено на законодавчому 

рівні у Концепції розвитку електронного урядування в Україні, згідно якої 

«електронне урядування – це форма організації державного управління, яка 

сприяє підвищенню ефективності, відкритості та прозорості діяльності органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування з використанням 

інформаційно-телекомунікаційних технологій для формування нового типу 

держави, орієнтованої на задоволення потреб громадян» [86]. 

Наведемо для порівняння визначення із зарубіжних джерел. Так, під е-

урядуванням розуміють «використання інформаційних та комунікаційних 

технологій у державних адміністраціях (установах) у поєднанні з 

організаційними змінами та новими навичками з метою вдосконалення процесу 

надання державних послуг та демократичних процесів для посилення підтримки 

державної політики» [158].  

Логічним продовженням заходів розвитку інформаційного суспільства та 

становлення е-урядування в Європі стало представлення Європейською комісією 

в грудні 1999 року та схваленою Європейською Радою на засіданні в Лісабоні 

23-24 березня 2000 року ініціативи «е-Європа. Інформаційне суспільство для 

всіх» (eEurope: an information society for all) і наступні документи, були прийняті 

до розвитку зазначеної ініціативи. Окремим розділом в даному документі став 

«Уряд онлайн», в якому визначаються основні напрями використання мережі 

Інтернет в державному управлінні. Основний акцент був зроблений на надання 

громадянам доступу до інформації про діяльність владних структур, наданні 
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державних послуг в електронній формі та організації каналів електронної 

взаємодії між владою і державними інститутами для забезпечення «зворотного 

зв'язку» від суспільства за різними державними ініціативами [142, с. 16].  

Міжнародне співробітництво в рамках розвитку «інформаційного 

суспільства» та формування основ е-урядування відзначено, зокрема, рядом 

зустрічей на рівні лідерів провідних країн світу. Так, 22 липня 2000 року главами 

держав і урядів «Великої вісімки», була прийнята Окінавська хартія Глобального 

інформаційного суспільства. Це один з перших документів подібного масштабу, 

де була закріплена та визначена мета провідних держав світу брати активну 

участь у становленні та розвитку інформаційного суспільства. Один з пунктів 

Хартії крім іншого, містив зобов'язання лідерів держав «зробити так, щоб 

інформаційно-комунікаційні технології слугували досягненню цілей зміцненню 

демократії, транспарентності і відповідального управління» [56].  

Іншою важливою віхою міжнародного характеру в сфері формування засад 

е-урядування можна вважати Всесвітню зустріч на вищому рівні з питань 

інформаційного суспільства, яка пройшла в два етапи – женевський етап відбувся 

10-12 грудня 2003 року, а туніський етап 16-18 листопада 2005 року. У 

Декларації принципів побудови інформаційного суспільства – глобальне 

завдання у новому тисячолітті, прийнятої 12 грудня 2003 року за підсумками 

першого етапу Всесвітньої зустрічі, зокрема заявлялося, що «інформаційно-

комунікаційні технології потрібно застосовувати як важливий інструмент 

належного державного управління» [10, с. 5].  

План дій, схвалений також за підсумками женевського етапу Всесвітньої 

зустрічі 12 грудня 2003 року передбачав, що «органам державного управління 

необхідно розробити національні стратегії, у тому числі стратегії електронного 

уряду та електронного урядування, з тим щоб зробити державне управління 

більш прозорим, ефективним і демократичним» [64].  

Цікавим для нас є той факт що, згідно зі звітом ООН про е-урядування за 

2008 р. Україна, за індексом розвитку телекомунікаційної інфраструктури, 
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отримала 0.2336 бали, поступаючись таким країнам як Румунія (0.2992 бали) і 

Чилі (0.2682 бали), однак випереджаючи Китай (0.1600 бали) і Бразилію (0.2181 

бали) [58, с. 188-201].  

У рамках Всесвітньої зустрічі належну увагу також було приділено такій 

важливій проблематиці, як міжнародна інформаційна безпека. Відносно 

регулювання використання мережі «Інтернет» було підтримано питання про 

необхідність інтернаціоналізації управління мережею, із залученням до цього 

процесу міжурядових структур. Також була підкреслена «значимість 

міжнародного права, національного законодавства і суверенітету», і визнана 

провідна роль урядів у реалізації ініціатив Всесвітньої зустрічі [64]. 

Однак осмислення потенціалу е-урядування, вивчення можливостей його 

впливу на різні аспекти взаємовідносин державного апарату і суспільства, 

почалося не в державному секторі, а в академічних колах. Необхідно зазначити, 

що дослідники електронного урядування трактують цей феномен, переважно, в 

широкому сенсі, як переформатування відносин влади і соціуму в контексті 

нових ІКТ. У зв'язку з цим доцільніше говорити не про електронне урядування, 

а про електронну державу (е-державу, e-state), оскільки механізми е-урядування 

зачіпають не тільки виконавчу гілку влади, але також законодавчу і судову. Один 

з найбільш відомих вчених в області е-урядування і технологічних інновацій в 

державному секторі Д. Уест розуміє під е-урядуванням «використання органами 

публічної влади мережі Інтернет та інших цифрових засобів для надання 

державних послуг та інформації, а також реалізації демократії» [9, с. 1]. 

Розглядаючи Закон США від 2002 р. «Про електронний уряд» Д. Уест звертає 

увагу на два важливих аспекти е-урядування: демократизацію і реформування 

державного апарату.  

На думку Д. Уеста, з прийняттям даного закону в США стала можлива 

зміна акцентів в розумінні е-урядування з, головним чином, надання державних 

послуг та інформації до залучення громадян до е-урядування, а саме до процесів 

вироблення та обговорення державних рішень [9, с. 183]. 
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Д. Уест також зауважує, що концепції е-урядування відповідає ідея 

адміністративної реформи, в рамках якої за допомогою використання 

інформаційних технологій досягається більш інтегрована взаємодія установ, що 

забезпечує задоволення потреб громадян і скорочення витрат на утримання 

державного апарату [9, с. 184]. Погоджуючись із думкою науковця щодо 

покращення взаємодії та задоволення потреб громадян, однак маємо зауважити, 

що твердження щодо скорочення витрат, на наш погляд, є дискусійним оскільки 

впровадження новітніх цифрових технологій передбачає значні витрати на 

придбання необхідного обладнання, програмного забезпечення, послуг із 

обслуговування обладнання тощо. 

Інший видатний вчений, В. Хомбург, вважає, що е-урядування відноситься 

до «стратегічного використання інформаційних та комунікаційних технологій в 

державному управлінні з метою створення мережевого або цифрового уряду». У 

його розумінні, мережевий уряд (wired government) являє собою уряд, 

«зосереджений на потребах соціуму і надає державні послуги 24 години на добу, 

7 днів на тиждень за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій, що 

робить уряд більш економічним і демократичним» [157, с. 87]. Цілком 

погоджуємось із зазначеним. У нашому розумінні використання цифрових 

технологій у публічному управлінні для надання послуг громадянам (бізнесу) 

має бути сформоване за принципом «будь-що – будь-кому – будь-де – будь-

коли».  

Виходячи із зазначених аспектів В. Хомбург робить висновок, що е-

урядування це «переформатування інформаційних взаємовідносин між 

державним апаратом і громадянами з метою створення додаткових переваг для 

їх учасників» [157, с. 88]. Серед передумов виникнення е-урядування він виділяє 

кризу бюрократії кінця 1970-их років, яка призвела до появи ідей нового 

публічного управління (New Public Management), націленого на підвищення 

економічності, відповідальності державного апарату і його орієнтацію на 

потреби громадян-споживачів.  
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Іншим детермінуючим фактором е-урядування, у його розумінні, став 

бурхливий розвиток в 1990-ті роки електронної комерції, включаючи механізми 

електронного обслуговування клієнтів. Ще однією причиною розвитку 

електронних технологій в публічному управлінні стала криза демократії, яка 

стала поштовхом для забезпечення тіснішої взаємодії влади і соціуму в рамках 

вироблення управлінських рішень. Зручним інструментом цієї взаємодії стали 

механізми е-уряду [157, с. 88-90] 

Укладачі збірника «Світ електронного уряду» (The World of EGovernment) 

і відомі дослідники проблематики е-урядування, Г. Кьотен, М. Зоммер, В. Віс-

Зоммер, відповідаючи на питання: «Що є електронний уряд?», зазначають, що це 

точно не лише «надання державних послуг та офіційної інформації в електронній 

формі» [127, с. 2]. Зазначені вчені підкреслюють, що практично всі дослідники, 

статті яких опубліковані в збірнику «Світ електронного уряду», погоджуються з 

тим, що е-урядування охоплює всі аспекти публічного управління і неминуче 

буде слугувати трансформаційним фактором для перетворення державного 

апарату і системи державного управління. В якості робочого визначення е-

урядування вони пропонують наступне: «е-урядування – це використання ІКТ 

державним апаратом для підвищення ефективності адміністративних процедур, 

надання державних послуг та офіційної інформації, залучення громадян та 

стимулювання громадської участі, а також самого процесу публічного 

управління» [127, с. 2].  

Не менш важливим, ніж вихід за рамки надання державних послуг та 

офіційної інформації в електронній формі, при формулюванні змісту е-

урядування, є визначення ставлення даного концепту до сфери політики і 

публічного управління. Г. Кьотен, М. Зоммер, В. Віс-Зоммер роблять в цьому 

питанні однозначний висновок: «е-урядування – це настільки ж про політику, як 

і про державне управління, і кандидати на обрання на державні посади, так само 

як і вже обрані політичні діячі на всіх рівнях влади, повинні оволодіти ним, 

інакше електронний уряд розтрощить їх» [127, с. 14]. Як приклад використання 
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е-урядування як однієї з основ політичної платформи вони наводять політичну 

діяльність колишнього прем'єр-міністра Великобританії Т. Блера, який публічно 

і демонстративно використовував комп'ютерні та інтернет-технології. Точка 

зору даних дослідників щодо ролі е-урядування в державному управлінні 

представляється справедливою (з певними припущеннями), заснованої на 

теоретичних і емпіричних свідченнях підвищення ефективності управлінської 

діяльності при впровадженні ІКТ [127, с. 14].  

Д. Холмс в книзі «eGov. Стратегії електронного бізнесу для держави» 

розглядає е-урядування як «метод здійснення переходу від індустріального 

суспільства до інформаційного». У його розумінні е-урядування надає нові 

можливості для трансформації влади в контексті ідей Д. Осборна і Т. Геблера, 

викладених в книзі «Перевинаходячи уряд» (Reinventing government), сприяє 

більш повному задоволенню потреб суспільства, зниженню витрат і підвищенню 

ефективності державних органів, а також приводить до переходу від 

представницької демократії до демократії участі [107, с. 8]. 

Погляди Д.Холмса ґрунтуються на ідеї запозичення державними 

структурами успішних бізнес-моделей і практик у комерційного сектору в руслі 

концепції нового державного менеджменту (New public management). Бізнес-

структури раніше державних почали широко впроваджувати ІКТ, що лежать в 

основі е-урядування, і таким чином, швидше визначили сфери їхнього найбільш 

продуктивного застосування. У той же час Д. Холмс демонструє розуміння 

політичного потенціалу е-урядування, відзначаючи, що «незабаром політиків 

перестануть переобирати, якщо вони не включать слово «Інтернет» в свій 

словник» [107, с. 20].  

Важливим для осмислення еволюції феномену е-урядування є також аналіз 

підходів різних міжнародних і неурядових організацій до його формулювання. 

Огляд шляхів міжнародних організацій до визначення змісту е-урядування 

дозволяє припустити наявність надмірно оптимістичної точки зору на 

можливості ІКТ перетворити практично всі сфери взаємодії соціуму і влади, а 
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також підвищити ефективність державного апарату. В е-урядуванні вбачають 

універсальний інструмент реформування державними органами самих себе для 

більш якісного виконання поставлених перед ними завдань менш витратними 

способами. При цьому реалізація е-урядування у даній інтерпретації здебільшого 

обумовлюється створенням нових інститутів, трансформацією існуючих 

моделей управління та певними політичними перетвореннями, спрямованими на 

підвищення відкритості влади та залучення суспільства до процесів управління 

державою.  

У своїй першій доповіді «Порівняльний аналіз електронного уряду: 

глобальна перспектива (UNDESA / ASPA) 2001», присвяченому е-урядуванню, 

Організація Об'єднаних Націй визначила е-урядування як «використання 

інформаційно-комунікаційних технологій в державному секторі» роблячи при 

цьому уточнення, що для цілей даної доповіді під е-урядування розуміється 

«застосування мережі «Інтернет» для надання урядової інформації і державних 

послуг громадянам» [118, с. 1]. В оглядовому дослідженні ООН «Дослідження 

Організації Об’єднаних Націй щодо електронного уряду 2014: електронний уряд 

для майбутнього, до якого ми прагнемо» е-урядування вже позначається як 

«впровадження і застосування державними органами інформаційних технологій 

у публічному управлінні для оптимізації та інтеграції процесів і процедур з 

метою ефективного управління даними та інформацією, поліпшення якості 

надання державних послуг та розширення каналів комунікації для залучення 

людей до процесів прийняття управлінських рішень» [59, с. 2]. 

Таким чином, можемо засвідчити еволюцію розуміння змістовних 

характеристик е-урядування в документах ООН, що характеризується 

розширенням сфер застосування е-урядування, включаючи питання залучення 

громадянського суспільства до участі у виробленні управлінських рішень.  

У трактуванні Світового банку е-урядування це «використання 

державними органами інформаційних технологій, які можуть трансформувати 

їхні взаємини з громадянами, комерційними організаціями і іншими державними 
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органами для різних цілей, включаючи: надання державних послуг, поліпшення 

взаємин з бізнесом, наділення громадян великими можливостями впливати на 

владу через доступ до інформації, а також більш економічно ефективне державне 

управління» [98].  

На думку фахівців Світового банку, впровадження е-урядування 

приводить до скорочення витрат (перш за все фінансових і тимчасових), сприяє 

економічному розвитку, підвищує ступінь прозорості і підзвітності державних 

органів, покращує якість державних послуг і публічного управління загалом і 

сприяє формуванню інформаційного суспільства [97]. Разом з тим, в спеціальних 

дослідженнях Світового банку фіксується, що, незважаючи на можливості е-

урядування сприяти підвищенню ефективності адміністративних процесів в 

державному секторі, зазначені можливості в значній мірі обумовлені рівнем 

економічного розвитку, людським капіталом і якістю державно-владних 

інститутів [138, с. 15].  

Також акцентується певний слабкий зв'язок між впровадженням 

механізмів е-урядування і зниженням рівня корупції, що пояснюється достатніми 

можливостями чиновників взаємодіяти в обхід електронних технологій [138, с. 

18]. 

У числі потенційних ризиків становлення е-урядування Всесвітній банк 

звертає увагу на надмірну амбітність і масштаб змін, брак політичної волі, 

нездатність проектувати і реалізовувати рішення в даній сфері, а також 

нерозуміння необхідності одночасного проведення адміністративних реформ 

[99, с. 4]. При визначенні змісту е-урядування важливим є розмежування двох 

його аспектів:  

- е-урядування, як сума технологій, що перетворюють практично всі 

сфери публічного управління, 

- е-урядування як відносно відокремлена сукупність взаємопов’язаних 

заходів, що реалізуються в рамках державної інформаційної політики.  
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Оскільки однією з основних задач державної інформаційної політики є 

реалізація права громадян на доступ до інформації, побудова е-урядування 

виступає значущим інструментом зазначеної політики.  

З іншого боку е-урядування, «є проекцією (або відображенням) існуючої 

системи органів державної влади на інформаційно-психологічну сферу 

суспільства» [44, с. 294]. Таким чином, е-урядування необхідно розглядати як 

комплексне явище, що зачіпає публічне управління загалом і, в той же час, що 

виступає однією з його галузей, що реалізується в рамках державної 

інформаційної політики.  

Ґрунтуючись на вищевказаних теоретичних підходах до визначення змісту 

е-урядування, аналізі офіційних документів стратегічного і концептуального 

характеру в даній області, спробуємо сформулювати власне бачення е-

урядування, основних напрямів його розвитку, а також можливих рівнів 

дослідження. 

Формулювання авторської позиції є важливим з кількох причин: по-перше, 

наявність різних інтерпретацій змісту е-урядування не задовольняє завданням 

однакового розуміння і застосування даного концепту в державній політиці; по-

друге, виділення ключових факторів е-урядування, що впливають на 

ефективність публічного управління, обумовлено необхідністю узагальнення 

українського і світового досвіду реалізації е-урядування і формулювання на цій 

основі дефініції, що охоплює всі аспекти реалізації е-урядування, включаючи 

політичні; по-третє, сфера ІКТ, що утворює основу е-урядування, динамічно 

розвивається, що визначає необхідність формулювання визначень е-урядування, 

що відображають сучасний стан досліджуваного об'єкта і адекватних поточним 

і перспективним характеристикам середовища.  

Перш за все необхідно відзначити, що е-урядування є дослівним і не зовсім 

вдалим перекладом англійського терміну «electronic government», так як вміст е-

урядування належить не тільки до уряду, виконавчих органів влади, а й до інших 

гілок і рівнів публічної влади, включаючи судову і законодавчу, а також їхнього 
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функціонування та взаємодії з суспільством. Такий підхід підтримується і на 

дослідницькому рівні. Зокрема, «враховуючи безсумнівну умовність терміну, 

логічно укладати його щоразу в лапки, підкреслюючи тим самим 

неприпустимість буквального розуміння сенсу, що випливає з цього 

словосполучення» [108, с. 30]. 

Відтак, еволюцію поняття «е-урядування» з нашої точки зору доцільно 

розглядати в трьох площинах (рівнях): концептуальному, процесному і 

технічному. Концептуально е-урядування можна охарактеризувати як 

інноваційну модель політико-адміністративного управління або нову форму 

організації діяльності органів публічної влади. В цьому відношенні ідеї е-

урядування укладається в концептуальних моделях, які стали основами 

адміністративних реформ у багатьох країнах світу: новий державний 

менеджмент (new public administration), гарне (або належне) управління (good 

governance) та ін.  

Е-урядування розглядається і як кінцева форма реалізації цих ідей і як 

інструмент їхнього досягнення. Вважається, що е-урядування більше відповідає 

потребам суспільства, ніж традиційне, з точки зору утримання державного 

апарату, сам державний апарат стає результативніше, що підвищує ступінь 

довіри населення до влади та робить ефективнішим управління державою. 

Автор фундаментальної праці «Громадські інформаційні технології та 

електронне урядування: керуючи віртуальною державою» Г. Давид Гарсон 

пропонує розрізняти поняття «цифрове управління» (digital administration), 

електронний уряд, е-уряд (e-government) і «електронне урядування» (e-

governance) [148, с. 18-19]. Він вважає, що «цифрове управління» є об'єднуючою 

категорією для всіх форм використання ІКТ в державному секторі. Відносно е-

врядування, Г. Давид Гарсон зазначає, що дане поняття належить тільки до 

одного аспекту «цифрового уряду» – надання державних послуг в електронній 

формі. Поняттю «цифровому управлінню» він відводить реформістську роль: 

дана категорія, в його інтерпретації, характеризує зміну самої природи 
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державного апарату, – мережеві технології стирають кордони між державними 

органами, некомерційними організаціями та приватним сектором.  

В основі запропонованого Г. Давидом Гарсоном відділення цифрового 

управління від е-урядування лежить ідея Д. Кеттла, який вважав, що державний 

апарат, уряд (government) являє собою набір установ, що реалізують державну 

політику в установленому законодавством порядку. Навпаки, під правлінням 

(governance), Д. Кеттл розумів результати взаємодії державного сектору і його 

ширшого середовища – адміністративної, політичної та соціальної [148, с. 20]. 

Також однією з перших фундаментальних праць, що стосуються цифрових 

трансформацій у сфері публічного управління та цифрового врядування є робота 

групи американських вчених П. Данлеві, Г. Маргеттс, С. Бастоу, Дж. Тінклер 

«Digital Era Governance: IT Corporations, the State, and EGovernment» [141]. Варто 

також зазначити дослідження С. Бреннена та Д. Креіса [124], присвячене 

коректності формування понятійно-категорійного апарату сфери цифрових 

трансформацій.  

У дослідженні німецьких вчених, представників Інституту інтегральних 

схем товариства Фраунгофера, Х. Гімпеля та М. Рьоґлінгера [150] акцентується 

увага на особливостях цифрових трансформацій управлінських процесів на рівні 

організації.  

Група португальських науковців у межах дослідження цифрових 

трансформацій здійснила огляд 206 наукових праць в сфері цифровізації. За 

результатами дослідження автори роблять висновки, що цифрові трансформації 

можна розглядати з двох позицій: 1) «цинічний» погляд – цифрові трансформації 

є своєрідною «модною» тенденцією управлінських процесів; 2) цифрові 

трансформації – це «реінкарнація» попередніх ІТ-ініціатив за допомогою нових 

інструментів та з новими результатами [178]. 

У вітчизняній науці, зокрема в сфері державного (публічного) управління 

проблематика цифрових трансформацій, цифровізації публічного управління все 

ще залишається малодослідженою. Дослідженнями зазначених питань 
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займались Т. Запорожець, О. Карпенко, В. Куйбіда, В. Наместнік, В. Степанов, 

Л. Федулова.  

Так, В. Куйбіда, О. Карпенко, та В. Наместнік визначають цифрове 

врядування як сервісно-орієнтовану організацію функціонування системи 

публічного врядування (управління) на основі цифрових технологій. Цифрове 

врядування тут не є тотожним поняттю «електронне урядування»; якщо під 

електронним урядуванням розуміють спосіб організації публічної влади за 

допомогою електронних систем локальних інформаційних мереж та сегментів 

глобальної інформаційної мережі, то цифрове врядування є новою інноваційною 

парадигмою організації та розвитку системи управління, одним із трендів якої є 

реалізація цифрових трансформацій у поєднанні з упровадженням сучасних 

цифрових технологій [41].  

Також дослідники зазначають, що цифрові трансформації спричинені 

використанням цифрових технологій зміни в природі людини, її мисленні, 

життєдіяльності та управлінні. У контексті публічного врядування цифрові 

трансформації є докорінним перетворенням управлінської діяльності органів 

публічної влади на основі можливостей застосування в ній цифрових технологій, 

які [41], на нашу думку, приводять до появи процесу цифровізації управління. 

І власне цифровізація тут виступає, як процес упровадження цифрових 

технологій для вдосконалення діяльності людини, суспільства і держави. 

Цифровізація публічного врядування – стрибкоподібний процес цифрових 

трансформацій публічного врядування у цифрове врядування (управління) [41]. 

Третій блок досліджень, які можуть бути корисними для нашої роботи – 

дослідження, що стосуються проблематики smart-управління (розумного 

управління). Як у вітчизняних, так і у зарубіжних наукових дослідженнях 

найчастіше термін «smart» використовується в контексті системи управління 

містом чи міською агломерацією. Саме в цьому розрізі іспанські науковці 

А. Паломо-Наварро Х. Навіо-Марко досліджували проблематику управління 

мережами «розумних» міст [172]. Концептуальні засади управління та економіки 
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«розумних» міст розкрита у статті П. Ананд, Х. Навіо-Марко [114]. На 

загальнодержавному рівні smart-управління розглядали чеські науковці 

М. Пучек та Ф. Охрана [175].  

Вітчизняні науковці також не залишаються осторонь вивчення цих питань. 

Для прикладу, М. Вишиванюк досліджував питання smart-управління регіонами; 

А. Черенович аналізує концепцію смарт-сіті в управлінні публічним сектором 

міста. Однак проблематика smart-управління у вітчизняних наукових розвідках є 

малодослідженою. 

Зважаючи на сказане можемо підсумувати, що єдиного наукового підходу 

до розуміння та використання понять «електронне управління» (е-управління), 

«цифрове управління» та «smart-управління» на сьогодні нема. Відсутнє і 

законодавче закріплення зазначених термінів, хоча існує їхнє довільне 

трактування у певних документах.  

Як уже було зазначено, у сучасному науковому дискурсі відсутній єдиний 

підхід до розуміння та використання понять «електронне управління» (е-

управління), «цифрове управління» та «smart-управління», відсутнє законодавче 

закріплення цих термінів. Натомість у інформаційному просторі є довільні та 

доволі дискусійні трактування цих понять. Відрізняються також вітчизняні та 

зарубіжні підходи до наукового трактування понять, що, на нашу думку, перш за 

все є наслідком некоректного перекладу іншомовних термінів та калькування їх 

в нові українські дефініції. 

На нашу думку, роботи зарубіжних дослідників, є більш влучними та 

ближчими до реалій сьогодення. Разом з тим, зарубіжне використання 

термінології є значно ближчим до поняття електронного управління, ніж до 

електронного урядування.  

Електронне управління (е-управління) – це будь-який механізм, який дає 

змогу перетворити традиційний «паперовий процес» в електронний процес, для 

створення «безпаперового» робочого процесу. Це інструмент ІКТ, який 

використовується для підвищення продуктивності та оптимізації процесу 
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виконання поставлених завдань. Реалізація будь-якого рішення щодо 

електронного управління сприяє мінімізації залежності надання послуг від 

конкретних осіб та дає змогу запровадити прозорість функціонування 

управлінської системи [176]. 

Підсумовуючи сказане можемо зробити висновки що для характеристики 

управлінського процесу термін «електронне управління» є вдалішим, ніж 

«електронне урядування» та запропонувати таке визначення: електронне 

управління – це форма управління, яка передбачає використання набору 

електронних інструментів (електронний підпис, електронний документообіг, 

електронні консультації і т.д.) для оптимізації окремих управлінських процесів 

шляхом їх переведення в електронну форму. В контексті нашого дослідження 

електронне управління є базовим етапом впровадження інформаційно-

комунікативних технологій в управлінську діяльність (не зважаючи на процес 

інформатизації).  

У подальшому розвиток та впровадження технологій спричинили другий, 

якісно новий етап трансформації управлінської діяльності – цифрову 

трансформацію. У попередніх наукових розвідках ми зазначали, що «цифрові 

трансформації сприяють «стрибкоподібному» розвитку, тобто переходу не 

тільки окремої організації чи галузі, а й суспільства, держави на вищий рівень 

розвитку, іноді минаючи його проміжні стадії [Ошибка! Источник ссылки не 

найден.].  

Для прикладу процес переходу від електронного управління до цифрового 

відбувається у Німеччині, де реалізовується урядова програма «Digital 

Administration 2020» [132]. Цим актом передбачено нормативно-правові засади 

для федерального цифрового управління та встановлюються обов'язкові 

загальнонаціональні стандарти цифровізації публічного управління. Програма 

спрямована на те, щоб система управління залишалася відкритою, прозорою, 

швидкою і доступною за ціною, а також щоб її інформаційні технології були 

максимально безпечними. При створенні програми також брали до уваги 
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необхідність забезпечення ефективної комунікації в системі «влада-

громадськість-бізнес» [132].  

Зараз в Україні також відбувається процес прискореного переходу від 

електронного управління до цифрового. Після парламентських виборів у серпні 

2019 року та оновлення складу Уряду було створено Міністерство цифрової 

трансформації, до відання якого віднесено процес формування та реалізації 

державної політики зокрема у таких суспільно-важливих сферах як: 

цифровізація, цифровий розвиток, цифрова економіка, цифрові інновації; 

розвиток цифрових навичок та цифрових прав громадян; відкриті дані; надання 

електронних та адміністративних послуг; електронна ідентифікація; розвиток ІТ-

індустрії [63]. 

Незважаючи на прискіпливу увагу управлінців до процесу цифровізації, на 

сьогодні в Україні базовим нормативно-правовим актом в цій сфері є Концепція 

розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки та 

затвердження плану заходів щодо її реалізації. Цим документом нормативно 

закріплено поняття «цифровізації» – тобто насичення фізичного світу 

електронно-цифровими пристроями, засобами, системами та налагодження 

електронно-комунікаційного обміну між ними, що фактично уможливлює 

інтегральну взаємодію віртуального та фізичного, тобто створює кіберфізичний 

простір. Цифровізація є визнаним механізмом економічного зростання завдяки 

здатності технологій позитивно впливати на ефективність, результативність, 

вартість та якість економічної, громадської та особистої діяльності [89].  

Впровадження інноваційних цифрових технологій у публічному 

управлінні спричинило виникнення нових понять. Для прикладу – «цифрове 

громадянство» (англ. – digital citizenship), складовими якого є вільний цифровий 

доступ до технологій; наявність цифрових прав та обов'язків у громадянина 

(права, пов'язані, зокрема, з конфіденційністю, опрацюванням даних та 

свободою вираження поглядів; обов'язки та відповідальність передбачають 

належне використання технології, відповідно до законодавства); наявність 
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належного рівня цифрових навичок у громадян; цифрова комунікація (завдяки 

новим технологіям кожен має можливість спілкуватися та співпрацювати з ким 

завгодно, з будь-якого місця та в будь-який час); цифрова комерція (зараз ринок 

цифрових і онлайн-покупок стрімко зростає, тому необхідно встановити правила 

захисту цифрових споживачів); цифрове здоров'я та добробут (інновації у 

системі охорони здоров'я, такі як електронний запис пацієнта або цифровий 

рецепт) [158]. 

Крім того, серед сучасних прикладів реалізації цифрових трансформацій, 

зокрема у публічному управлінні, варто зазначити використання таких цифрових 

технологій чи комплексних цифрових рішень, як: цифрове робоче місце, 

«розумні» прилади (інтернет речей), блокчейн, мобільні додатки, соціальні 

медіа, які у публічному управлінні використовуються у тому числі для надання 

якісних послуг клієнтам. 

Сказане дає підстави стверджувати, що цифрове управління є ширшим 

поняттям, ніж електронне управління. Якщо визначаючи «електронне 

управління» ми говорили про оптимізацію окремих управлінських процесів 

шляхом їхнього переведення в електронну форму, то «цифрове управління» – це 

процес створення та використання нових, цифрових за замовчуванням (digital-

by-default), інтероперабельних, стандартизованих інформаційних систем в 

публічному управлінні, які дають змогу не лише оцифрувати й автоматизувати 

наявні управлінські процеси за допомогою електронних інструментів, але й 

визначати певні «критичні точки» управлінського процесу, співвідношення між 

ними та ухвалювати рішення зважаючи на них. Таким чином, цифрове 

управління є значно більш складним, точним і деталізованим процесом, а ніж 

електронне управління. 

Щодо smart-управління, то тут, в першу чергу варто зазначити, що термін 

«smart» походить від абревіатури, яку одним із перших застосував Д. Доран у 

1981 р. для визначення завдань та об'єкту управлінської діяльності. Так, завдання 

мають бути: Specific – конкретними (тобто спрямованими на удосконалення 
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конкретної сфери); Measurable – вимірювані (тобто мати чіткі показники 

прогресу), Assignable – присвоюваними (тобто має бути чітко визначений 

виконавець); Realistic – реалістичними (має бути чітке розуміння результатів, які 

можна досягти, використовуючи наявні ресурси); Time-related – визначені в часі 

(визначено коли і яких результатів можна досягти) [139].  

У англомовній літературі також зустрічаються й інші розшифровки цієї 

абревіатури. Для прикладу, у статті «Use S.M.A.R.T. goals to launch administration 

by objectives plan» («Використовуйте S.M.A.R.T. цілі для початку управління за 

цільовим планом») використано таке: Achievable – досяжний (такий, якого 

можна точно досягнути); Time-based – заснований на часі (план має бути 

розписаний за чіткими часовими проміжками) [122].  

Сьогодні як у зарубіжному, так і у вітчизняному науковому дискурсі цей 

метод часто співвідносять із поняттям «розумності» користуючись перекладом з 

англійської слова «smart» (розумний), та наділяючи дещо іншими 

характеристиками досліджуваний предмет чи явище. Для прикладу, румунська 

дослідниця М. Кета зазначає, що логіка «smart city» побудована на «бажанні 

жити в ідеальному місті, яке самостійно трансформується у супермісто». 

Виходячи з такого розуміння концепції «розумного міста», дослідниця вважає, 

що система smart-управління має враховувати: сталий розвиток інформативної 

та сервісної діяльності держави щодо її громадян; наявність розумних та 

«відкритих», ввічливих, професійних публічних службовців (адміністраторів), 

які вміють ефективно використовувати інструменти для виконання поставлених 

завдань; відкриті дані, які забезпечують зміну відносин між громадянами та 

системою публічного управління; забезпечення вимог демократії щодо 

відповідальності й прозорості діяльності влади, а також надання необхідних 

пояснень [161]. 

Певною мірою можемо погодитись із сказаним щодо smart-управління, 

однак таке бачення, на нашу думку, не повною мірою відображає сучасні 

потреби системи публічного управління. Використання smart-технологій дає 
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змогу виробляти певні поведінкові моделі функціонування системи на основі 

накопиченої бази емпіричних знань щодо процесів, прийнятих рішень та їхніх 

наслідків. Тобто, на основі аналізу масиву попередньо прийнятих рішень система 

самостійно ідентифікує проблему та пропонує варіанти її вирішення. Разом з 

тим, застосування smart-технологій у публічному управлінні має брати до уваги 

не лише здатність системи до «навчання», але й грунтуватись на тих принципах, 

які початково були закладені у smart-метод (конкретизацію сфери застосування, 

визначений набір показників ефективності, визначене коло відповідальних осіб, 

часові рамки); зважати на сервісну орієнтованість системи публічного 

управління; гарантувати високий рівень цифрової безпеки системи та її 

користувачів.  

Беручи до уваги сказане, необхідно зазначити smart-управління – це форма 

побудови управлінських процесів, заснована на використанні інноваційних 

цифрових smart-технологій для вироблення поведінкових моделей 

функціонування управлінської системи на основі накопиченої бази емпіричних 

знань щодо управлінських процесів, прийнятих рішень та результатів їхнього 

впровадження; характеризується чіткою структурованістю управлінських 

процесів; спрощенням процесу прийняття управлінських рішень в стандартних 

умовах; ефективністю та швидкістю внутрішніх і зовнішніх комунікативних 

процесів; високим рівнем прозорості управлінської діяльності й цифрової 

безпеки.  

Таким чином, smart-управління є наступним етапом цифрової 

трансформації системи публічного управління. Однак, перехід до такої системи 

управління потребує високого рівня цифрової компетентності публічних 

службовців та населення. 

Підсумовуючи різноманітні підходи та визначення вітчизняних та 

закордонних вчених, можемо навести визначення процесу цифровізації 

управлінської діяльності. Так, цифровізація управлінської діяльності – це процес 

впровадження цифрових технологій у публічному управлінні для надання послуг 
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громадянам (бізнесу) сформований за принципом «будь-що – будь-кому – будь-

де – будь-коли», чим фундаментально відрізняється від електронного 

врядування, яке базується на застосування мережі «Інтернет» для надання 

урядової інформації і державних послуг громадянам, або впровадженні і 

застосуванні державними органами інформаційних технологій в публічному 

управлінні для оптимізації та інтеграції процесів і процедур з метою ефективного 

управління даними та інформацією, поліпшення якості надання державних 

послуг та розширення каналів комунікації для залучення людей до процесів 

прийняття управлінських рішень. Цифровізація управлінської діяльності, 

характеризує зміну природи державного апарату, коли цифрові технології 

стирають кордони між державними органами, некомерційними організаціями та 

приватним сектором, та докорінно перетворюють сам формат діяльності органів 

публічної влади. Цифровізація управлінської діяльності у своїй реалізації 

спирається на цифрові трансформації, які створюють зміни в природі людини, її 

мисленні, життєдіяльності та управлінні. Процес цифровізації управлінської 

діяльності вимагає плавного переходу від цифрового управління до smart-

управління, зважаючи на виклики та вимоги сучасної нової економіки (цифрова 

економіка, економіка знань, тощо) та створенням кардинально нових 

компетенцій для успішної реалізації процесу цифровізації управління органів 

публічної влади.  

 

 

1.2. Методологія дослідження цифровізації управлінської діяльності 

органів місцевого самоврядування 

 

Актуальність дослідження методологічної бази дослідження цифрового 

управління заснована на інституційності цифрового управління. Аналіз проблем 

формування цифрового управління в інституційній перспективі дозволяє 

визначити ефективність державної політики, оцінити якість вітчизняного 
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системи, відповідність основних інституційних ознак цифрового управління вже 

існуючим в українській політичній сфері відносинам, дослідити перспективи 

створення інституційного дизайну, що включає в якості одного з основних 

елементів цифрові технології. 

Важливість використання інституційного підходу до вивчення процесів 

побудови «цифрової держави» підкреслює Дж. Фонтейн, вказуючи, що 

«включеність урядовців в пізнавальні, культурні, соціальні та інституційні 

структури впливає на дизайн, сприйняття і використання Інтернету і пов'язаних 

з ним інформаційних технологій» [147, с. 88].  

Апелюючи до Дж. Фонтейна, К. Янг, в свою чергу, акцентує увагу на 

декількох важливих аспектах використання неоінституційної теорії. По-перше, в 

науковому співтоваристві відсутня єдність у розумінні можливостей поєднання 

різних напрямів неоінституціоналізму. Навпаки, мова йде скоріше про те, що 

різні напрями неоінституціоналізму застосовуються у різних галузях. По-друге, 

підкреслюється незрілість і подвійність неоінституціоналізму при аналізі 

інституційних змін, зайва ідеалістичність і занадто широкий підхід при 

емпіричних дослідженнях [110]. 

Варто зазначити, що аналіз подібних обмежень при використанні такого 

підходу може дозволити уникнути неправильної інтерпретації результатів 

дослідження. Цікавим для аналізу розвитку цифрового управління нам видається 

розгляд різновидів інституціоналізму, що застосовуються в управлінні 

організацій. 

Можливості неоінституціоналізму в дослідженні цифрового управління ми 

вважаємо недостатньо вивченими і перспективними, оскільки в основі 

становлення «інформаційного суспільства» лежить обумовлена взаємним 

зв'язком діяльність державних і недержавних організацій. Недостатня вивченість 

цифрового управління з точки зору впливу на його становлення і розвиток 

навколишнього політичного та інституційного середовища, необхідність більш 
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глибокого дослідження політичної природи цифрового управління є, на думку 

вчених, актуальними завданнями при аналізі даного феномену [34, с. 647]. 

Як зазначає Дж. Хасс «неоінституціоналізм з'явився з двох видатних робіт: 

статті Мейера і Роуена «Інституціоналізовані організації: формальна структура 

як міф і ритуал» і статті Дімаджіо і Пауелла «Ще раз про «залізну клітку»: 

інституційний ізоморфізм і колективна раціональність в організаційних полях». 

З цих статей виросла ціла школа соціологічної думки, що кинула виклик 

економічній теорії, теорії організацій та навіть політичної соціології» [23, с. 112-

113] . 

На думку П. Панова, саме теорія організацій (до представників якої він 

відносить Дж. Мейєра і Б. Роуена, а також П. Дж. Дімаджіо і У. В. Пауелла) 

стала основою зародження соціологічного інституціоналізму, а «піонери» 

неоінституціоналізму Дж. Марч і Й. Олсен належали саме до цієї наукової 

традиції [61, с. 41].  

На важливість робіт цих вчених (Дж. Мейер і Б. Роуен, П. Дж. Дімаджіо і 

У. В. Пауелл) для становлення і розвитку неоінституціоналізму вказує також 

Б. Ротстайн [16, с. 156, 160].  

Попередньо зауважимо, що, незважаючи на аналіз організаційних структур 

в даних роботах, інститути та інституційний аналіз проходять червоною ниткою 

крізь їхню дослідницьку логіку. У зв'язку з цим Дж. Хасс зауважує, що «... автори 

просто обговорюють організації, але досить скоро стає зрозуміло, що, оскільки 

організації є окремим випадком інститутів, що зароджується теорія ... яка має 

справу з інститутами взагалі» [23, с. 115]. 

Дж. Мейер і Б. Роуен аналізували фактори, що спричиняють зміни в 

діяльності організацій, які не ведуть до підвищення ефективності їхньої 

діяльності, проте відповідають вимогам інституційного поля, в якому 

функціонують дані організації і тим самим, вважаються легітимними. Ці вчені 

відзначають характерну особливість впливу інституційного середовища на 

організації, що функціонують в цьому середовищі: організації змушені 
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впроваджувати в свою діяльність норми і стандарти, які визнані раціональними 

та легітимними в даному середовищі. Це дозволяє їм сподіватися на легітимність 

і підтримку з боку держави. 

Зазначені домінуючі норми і практики функціонують в суспільстві як 

міфи, а організації та інститути переймають їх і здійснюють як церемоніал. Разом 

з тим така конформність інститутів по відношенню до домінуючих норм і 

практик (часто неформальних) інституційного середовища в багатьох випадках 

суперечить логіці ефективності діяльності державних організацій. 

Як наслідок спроб підтримати церемоніальну конформність організації 

стають слабо зчепленими (loosely coupled) в частині розривів між своєю 

формальною структурою і цілями, заради яких вони створюються. 

З цієї точки зору цікавим видається розгляд цифрового управління і як 

інституту, схильного до впливу інших інститутів, і як складового елементу 

загального інституційного дизайну, який формує вплив на інші формальні та 

неформальні інститути, зокрема на усталені практики публічного управління.  

Під впливом неефективних інституалізованих стратегій, програм і практик 

концепт цифрового управління ризикує не реалізувати весь свій потенціал як 

інноваційної моделі суспільного управління, яка передбачає певні трансформації 

в існуючому інституційному середовищі. 

Таким чином, конформність цифрового управління усталеним 

неефективним практикам, які вважаються легітимними в даному конкретному 

суспільстві, тенденція до ізоморфності по відношенню до інституційного 

середовища можуть призвести до зниження ефективності функціонування 

інституту цифрового управління з точки зору його початкових цілей. 

Інший ракурс проблеми полягає в припущенні, що інституційне 

середовище здатне сприяти підвищенню ефективності цифрового управління. У 

зв'язку з цим наголошується, що «багато позицій, стратегії, програми та 

процедури сучасних організацій нав'язуються громадською думкою; думкою 



 49 

ключових контрагентів (constituents); знанням, легітимізованим системою 

освіти; соціальним престижем; законами» [156, с. 47]. 

З цієї точки зору сформовані населенням вимоги про надання якісних 

електронних державних послуг, розширення можливостей інтерактивної 

взаємодії з владою можуть сприяти більш інтенсивному впровадженню ІКТ в 

діяльність державних інститутів як спроба держави відповідати 

раціоналізованим вимогам навколишнього інституційного середовища. 

В Україні подібні тенденції впливу інституційного поля на діяльність 

державних структур можуть бути виявлені при аналізі взаємин ЦОВВ і місцевих 

органів державної влади та органів місцевого самоврядування в процесі 

становлення цифрового управління. Однак діюча практика свідчить про те, що 

державні і муніципальні структури прагнуть запровадити такі норми і стандарти 

становлення цифрового управління, які перешкоджають повноцінному 

освоєнню наявного у суб'єктів унітарної держави потенціалу в цій сфері. 

Це обґрунтовується необхідністю зниження витрат бюджетів всіх рівнів за 

рахунок скорочення дублюючих елементів інфраструктури цифрового 

управління (порталів державних послуг, інших інфраструктурних елементів), а 

також доцільністю централізації заходів у цій сфері з метою побудови однакової 

системи цифрового управління незалежно від регіону України. 

Разом з тим такі тенденції дозволяють припустити формування 

інституційного поля, здатного обмежувати в перспективі можливості місцевої 

влади щодо розвитку власних моделей цифрового управління і, як наслідок, 

скорочує простір для конкуренції між регіонами в даній сфері (це тим більше 

справедливо для регіонів, що володіють достатнім ресурсним потенціалом - 

Київ, Львів, Одеса). 

Примітно, що в США, на думку окремих вчених, має місце інша модель 

взаємовідносин центру і регіонів у сфері реалізації проектів цифрового 

управління: внаслідок наявних географічних, демографічних та 

інфраструктурних відмінностей окремі штати служать в якості лабораторій 
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кращих практик цифрового управління. Федеральні чиновники можуть 

знаходити різні приклади успішного планування і застосування цифрового 

управління на рівні штатів і використовувати зазначені практики для реалізації 

майбутніх рішень в сфері розвитку федеральних інформаційних систем і сервісів 

[179].  

Аналізуючи наслідки конформності інституційних структур по 

відношенню до зовнішнього середовища Дж. Мейер і Б. Роуен роблять кілька 

важливих висновків. По-перше, організації впроваджують в свої формальні 

структури елементи інституційного оточення, не тому що, зазначені елементи є 

ефективними для даної організації, а тому, що вони є легітимізовані в 

інституційному середовищі. 

По-друге, організації визначають цінність тих чи інших структурних 

елементів виходячи з зовнішніх або церемоніальних критеріїв оцінювання. 

По-третє, відносини залежності від зовнішніх інститутів, міцні 

взаємозв'язки із середовищем, забезпечують стійкість і стабільність організацій. 

Відзначається, що «в результаті інституційний ізоморфізм сприяє успіху і 

виживанню організацій» [156, с. 48]. 

Тут ключову роль грають лояльність і ставлення суспільства до інститутів, 

саме вони надають їм стійкість і сприяють виживанню. У цьому контексті 

видається доцільним розглядати вплив суспільних вимог на окремі напрями 

розвитку системи цифрового управління. 

Зокрема, ряд проектів у місті Києві, зокрема «Київбюджет», «Картка 

Киянина», пов'язаних з наданням можливостей електронної участі для громадян 

в прийнятті управлінських рішень міською владою виглядає як задоволення 

відчутних владою, але ще не артикульованих суспільством потреб в 

самостійному прийнятті рішень з питань, які не вимагають наявності певних 

компетенцій (перейменування станції метрополітену, організація паркової зони 

та інші). 
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Задовольняючи такі вимоги населення, створюючи визнані середовищем 

легітимними елементи громадської участі, влада уникає звинувачень в 

неефективності, несучасності, нераціональності і послаблює можливості 

опозиції з дискредитації основних напрямів державної політики у зазначеній 

сфері.  

Дж. Мейер і Б. Роуен звертають увагу також на дві проблеми, з якими 

стикаються організації, успіх яких значною мірою залежить від їх відповідності 

інституціоналізованим правилам. По-перше, виникає конфлікт між запитом на 

ефективність організації та необхідністю дотримання церемоніальних норм 

інституційного середовища, в якій вона функціонує. По-друге, ці церемоніальні 

норми можуть виникати в різних точках інституційного середовища і часто 

суперечать один одному, що з неминучістю веде до конфлікту при спробі їхнього 

застосування [166, с. 343]. 

Два приклади дуже добре пояснюють логіку дотримання церемоніальних 

норм на шкоду реальної ефективності їхньої дії: транспортна компанія, яка 

зобов'язана здійснювати перевезення за затвердженими маршрутами незалежно 

від кількості пасажирів на даних маршрутах і вищий навчальний заклад, який 

змушений зберігати певні факультети незалежно від набору на них. «Таким 

чином, діяльність має ритуальне значення: вона підтримує зовнішні атрибути і 

обґрунтовує існування організації» [166, с. 344]. 

Розглядаючи цифрове управління з позицій першої складової проблеми 

(протиріччя між ефективністю і легітимністю) можна виявити ризики, пов'язані 

з тенденцією дотримання тільки церемоніальною складової застосування ІКТ як 

легітимованих інституціональним середовищем практик і відсутністю реальної 

ефективності використання зазначених технологій для трансформації 

організаційно-управлінських процесів в державному секторі. 

У даному контексті варто згадати, зокрема приклади, пов'язані з 

переведенням в електронну форму малозатребуваних у населення (за кількістю 

звернень за звітний період) державних послуг. Орган влади у таких випадках, як 
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правило, керується формальними нормами про необхідність надання державних 

послуг в електронній формі, а не реальною ефективністю результатів цих заходів 

для суспільства, в тому числі в частині виправданості бюджетних витрат на їхнє 

проведення. 

Друга складова проблеми ізоморфності інституційного середовища 

державних організацій може бути показана на прикладі впровадження 

механізмів цифрової участі громадян в процеси прийняття управлінських рішень 

у публічній сфері. Зазначені механізми як складова частина цифрового 

управління з одного боку підтримується населенням, зацікавленим в можливості 

реальної участі в прийнятті управлінських рішень (один полюс інституційної 

легітимації – неформальний), з іншого боку в більшості випадків влада ставиться 

до цих механізмів з побоюванням, оскільки їхнє застосування може призвести до 

соціально-політичної нестабільності і зайвої політизації соціуму (інший полюс 

інституційної легітимації – формальний). 

Таким чином, інститут цифрового управління опиняється в ситуації 

невизначеності, пов'язаної з одного боку з необхідністю співвіднесення 

суперечливих інституційних вимог, а з іншого, з потребою зняття конфлікту між 

стандартами інституційного середовища, яким він змушений відповідати і 

вимогами власної ефективності. 

Який же вихід можливий для інституту з подібних конфліктних відносин 

між легітимізувати суспільством ритуальними нормами і вимогами 

ефективності? Дж. Мейер і Б. Роуен вважають найбільш ймовірними два 

взаємопов'язаних методи усунення невідповідності між ритуальними правилами 

і ефективністю: роз'єднання (decoupling) і логіка впевненості (logic of confidence) 

[166, с. 350].  

Під роз'єднанням розуміється неузгодженість, як між елементами 

формальної структури інституту, так і роз'єднаність між структурою і 

функціонуванням інституту. Цей процес характеризується таким твердженням: 

«Оскільки спроби контролю і координації діяльності в інституалізованих 
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організаціях ведуть до конфліктів та втрати легітимності, елементи структури 

відчеплені від діяльності й один від одного» [166, с. 351]. 

Логіка впевненості та сумлінності – це фактори, що обумовлюють 

легітимність інституалізованих організацій і надають їхній діяльності характер 

корисності навіть при невідповідності існуючим в даному середовищі технічним 

вимогам [166, с. 358]. 

З цим пов'язано декілька ризиків для цифрового управління. По-перше, 

таке роз'єднання призводить до того, що організації та інститути роблять 

процедури перевірки і оцінювання власної ефективності церемоніальними. Це 

ставить під сумнів відповідність між відносно високими статистичними 

показниками реалізації проектів цифрового управління і реальною віддачею від 

їхньої реалізації. Зокрема, кількість державних послуг переведених в електронну 

форму з одного боку не відображає реальну динаміку попиту у населення на ці 

послуги, а з іншого, надання зазначених послуг може бути організовано в 

електронній формі тільки частково і отримання результату зазначених послуг 

може вимагати особистої явки заявника в органи влади. 

По-друге, розчеплення провокує розвиток неформальних відносин 

всередині структури інституту. В рамках цифрового управління можуть 

розвиватися неофіційні практики, різні види діяльності можуть делегуватися на 

місцевий рівень, що призводить до неузгодженості заходів в даній сфері або 

проблем з фінансовим забезпеченням цих проектів. 

Всі ці механізми в кінцевому підсумку спрямовані на зменшення 

невизначеності та збереження при цьому формальної структури інституту. 

Формується загальна атмосфера впевненості і задоволеності. При реалізації 

проектів цифрового управління можлива ритуальна прихильність 

відповідальних співробітників державних органів легітимізованим державою до 

елементів інституту цифрового управління. 

Дана ситуація пояснюється Дж. Мейером і Б. Роуеном наступним 

твердженням: «Чим більшою мірою структура організації утворена з 
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інституалізованих міфів, тим активніше вона підтримує усталені способи 

демонструвати впевненість, задоволеність і сумлінність як всередині самої 

організації, так і зовні» [166, с. 365]. 

Загальний ж висновок щодо соціальної ефективності ізоморфних і слабо 

зчеплених організацій, який роблять Дж. Мейер і Б. Роуен «не займаючи жодної 

певної позиції» полягає в тому, що такі інститути і організації можуть бути 

неефективними в короткостроковій перспективі (або на мікрорівні). «У той же 

час вони максимізують довгострокову ефективність, примушуючи своїх членів 

до сумлінної діяльності та дотримуючись загальних принципів раціональності, 

властивих більш великих структур» [156, с. 61]. 

На нашу думку, такий висновок може бути правильним тільки в контексті 

завдань виживання інституту в даному інституціональному середовищі, але у 

випадку, якщо завдання полягає у впливі інституту на інституційне середовище 

з метою викликати в ній певні структурні зміни (як у випадку з цифровим 

управлінням), то конформність буде швидше дискредитувати основну ідею 

інституту і знижувати ефективність реалізованих в даному напрямі проектів. 

Разом з тим вимоги інституційного поля не завжди можуть суперечити 

імперативам ефективності організацій, що функціонують в даному середовищі. 

Необхідно також брати до увагт можливість стимулюючої функції інститутів, 

вплив яких може підвищувати ефективність реалізації проектів цифрового 

управління. На таку особливість звертає увагу К. Янг, відзначаючи, що інститути 

– це сцена, але майстерність виконання ролей на цій сцені залежить від діючих 

осіб, – політичних акторів [110]. 

Переходячи до аналізу ідей П. Дж. Дімаджіо і У. В. Пауелла варто 

зазначити, що, якщо значна частина досліджень в рамках теорії організацій на 

момент написання їхньої статті «Ще раз про «залізну клітку»: інституційний 

ізоморфізм і колективна раціональність в організаційних полях» (1983 р.) була 

присвячена питанню: «Чому організації настільки різноманітні?», проблемам 

диференціації і варіативності організацій, то основний зміст зусиль авторів у 
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рамках цієї статті полягав у спробі відповіді на протилежне питання: «що робить 

організації такими схожими?», в прагненні виявити причини бюрократизації та 

раціоналізації в суспільстві, які одночасно приводять до ізоморфізму організацій 

та інститутів [136].  

На відміну від Вебера, для якого причинами бюрократизації були:  

• по-перше - конкуренція організацій в умовах вільного ринку;  

• по-друге - конкуренція між державами і,  

• по-третє - вимоги рівного захисту перед законом [7]. 

П. Дж. Дімаджіо і У. В. Пауелл вважають, що двигун процесів 

раціоналізації і гомогенізації змінився – «бюрократизація та інші форми 

гомогенізації виникають у результаті структурації організаційних полів. А на цей 

процес сильно впливають держава і професії, що стали великими 

раціоналізаторами другої половини XX ст.» [7].  

Саме контекст, що формується сильно структурованими організаційними 

полями, провокує однаковість на організаційному рівні. При цьому, під 

структурацією в даному випадку розуміється процес інституційного визначення, 

що складається з чотирьох частин: 

1) посилення взаємовідносин між організаціями; 

2) поява міжустановчих структур; 

3) підвищення інформаційного навантаження на організації; 

4) збільшення ступеня взаємної обізнаності учасників один про одного. 

П. Дж. Дімаджіо і У. В. Пауелл розрізняють два типи ізоморфізму: 

конкурентний і інституційний. Конкурентний ізоморфізм передбачає 

відсіювання неоптимальних форм організацій та інститутів і відбір тих форм, які 

відповідають вимогам ефективності, що висуваються середовищем. 

Конкурентний тип ізоморфізму пропонується доповнити інституціональним, 

згідно з яким «організації конкурують не тільки за ресурси і покупців, але і за 

політичну владу та інституційну легітимність, за соціальну відповідність 

середовищу так само, як і за економічну» [136, с 37].  
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Інституціональний тип ізоморфізму розглядається як ефективний метод 

при аналізі різних чинників сучасної організації суспільства. Для дослідження 

ізоморфних змін виділяється три механізми інституційного ізоморфізму в 

залежності від причин, що обумовлюють інституційні перетворення: 

примусовий (coercive isomorphism), наслідувальний (mimetic isomorphism) і 

нормативний (normative isomorphism) [136, с. 38]. При цьому робиться важливе 

застереження: «незважаючи на те, що всі три типи на практиці перемішуються, 

вони зазвичай є наслідком різних умов і можуть призводити до різних 

результатів» [136, с. 39]. 

У межах нашого дослідження цифрового управління цей підхід видається 

цікавим з декількох позицій. По-перше, реалізація цифрового управління 

пов'язана з діяльністю сукупності різних організацій, як державних органів, 

органів місцевого самоврядування, так і підприємств приватного сектора. 

Кластери та групи цих організацій в процесі інституційного визначення 

утворюють відповідні організаційні поля, які визначають напрями ізоморфних 

структурних змін для нових проектів у сфері цифрового управління і тим самим 

впливають на ефективність реалізації державної політики у сфері цифрового 

управління. 

По-друге, розподіл механізмів інституційних ізоморфних змін на три типи 

дозволяє виявити і простежити відповідні фактори впливу на цифрове 

управління: політичний тиск і вимоги легітимності (примусовий), реакція на 

невизначеність середовища (наслідувальний) і професіоналізація (нормативний). 

Розглянемо особливості дії цих інституційних механізмів з точки зору 

цифрового управління. Примусовий ізоморфізм обумовлений впливом 

інституційного середовища, що формується головним чином державою. Такий 

вплив можливий через формування формального, правового середовища, для 

прикладу через прив'язку до фінансового року, річні звіти та ін. Разом з тим 

примусовий ізоморфізм можливий також у вигляді неформальних вимог до 

організацій, наприклад, через культурний тиск на їхню діяльність. У контексті 
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впровадження цифрового управління примусовий ізоморфізм детермінує 

гомогенизацію організацій через створення державою жорстко регульованого 

правового середовища. Надмірне регулювання може створювати проблеми для 

організацій інноваційної спрямованості, що є серйозним обмеженням для 

розвитку такої чутливої сфери як інформаційні технології, в якій гнучкість і 

оперативність реагування на інновації є ключовими факторами успіху. Це ж 

обмеження може перешкоджати диверсифікації практик з розвитку цифрового 

управління на рівні різних суб'єктів України. Володіючи різним ресурсним 

потенціалом, регіони України можуть з різним ступенем інтенсивності розвивати 

проекти цифрового управління. 

Разом з тим, маючи на меті уніфікацію та стандартизацію, національний 

законодавець може блокувати на рівні нормативних правових актів можливості 

створення регіональних державних інформаційних систем або вимагати їх 

обов'язково інтегрувати в національні аналоги, зокрема в таких сферах як 

ідентифікація і аутентифікація користувачів електронних державних послуг, 

здійснення електронних платежів у рамках надання державних послуг та ін.  

Більш тонка модель примусового ізоморфізму в рамках реалізації 

цифрового управління можлива, наприклад, при тиражуванні типових рішень, 

ефективність яких визнана державою, проте їхнє застосування не є законодавчо 

обов'язковим для інших учасників процесу розвитку цифрового управління. 

Успішний досвід реалізації тих чи інших проектів в сфері цифрового 

управління є вагомим аргументом при рекомендації суб'єктам України 

використовувати відповідні адміністративно-управлінські схеми координації 

розвитку електронних послуг. 

Певною мірою прикладом даного типу ізоморфізму можна вважати 

зрушення в парадигмі сприйняття системи цифрового управління в США, що 

відбулась під впливом подій 11 вересня 2001 року. У зв'язку з цим 

наголошується, що «звичне сприйняття цифрового управління в якості 

інструменту, що підвищує ступінь зручності надання державних послуг, 
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стимулювання адміністративної реформи і просування демократичного участі 

змінилося на ставлення до цифрового уряду як до засобу захисту проти 

терористичних загроз» [34, с. 649].  

Звертає на себе увагу і те, що в Україні, також мають місце тенденції до 

посилення захисної функції ІКТ в сприйнятті цих технологій владою, що 

свідчить про вплив інституційного середовища, що формується в умовах 

зростання загрози агресії з боку РФ. 

Зокрема, на Міністерство цифрової трансформації України покладено 

проводити формування та реалізацію державної політики у сферах 

криптографічного та технічного захисту інформації, кіберзахисту, 

телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом України, поштового 

зв’язку спеціального призначення, урядового фельд’єгерського зв’язку, захисту 

державних інформаційних ресурсів та інформації, вимога щодо захисту якої 

встановлена законом, в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-

телекомунікаційних системах і на об’єктах інформаційної діяльності, а також у 

сферах використання державних інформаційних ресурсів в частині захисту 

інформації, протидії технічним розвідкам, функціонування, безпеки та розвитку 

державної системи урядового зв’язку, Національної системи конфіденційного 

зв’язку [63].  

Разом з тим, не всі ізоморфні тенденції обумовлені примусовим тиском з 

боку суспільства або держави. Наслідувальний ізоморфізм виникає з ситуацій 

невизначеності технологій діяльності, неоднозначності цілей, які стоять перед 

організаціями. У таких ситуаціях організації починають копіювати моделі більш 

успішних з їхньої точки зору організацій. Таке моделювання здійснюється як в 

явному вигляді через впровадження технологій, успішно освоєних в організаціях 

– лідерах відповідної галузі, так і ненавмисне через переміщення співробітників 

між різними органами і організаціями (наприклад, ротація на державній службі). 

Одним з аспектів наслідувального ізоморфізму є прагнення організацій 

знайти легітимність з точки зору інституційного середовища, дотримання 
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прийнятого в даному середовищі технологічного ритуалу. Важливе значення має 

також те, що в високотехнологічних галузях альтернатив не так багато і 

організації змушені переймати одну з декількох успішних моделей. 

Наслідувальний ізоморфізм в області впровадження цифрового управління 

можна простежити на прикладі засвоєння зарубіжних моделей надання 

державних послуг в електронній формі, організації офіційних порталів урядових 

органів, принципів інформаційної взаємодії органів публічної влади і 

суспільства. 

Значимий фактор в цих процесах полягає в тому, що при імпорті успішних 

інституційних моделей питання їхньої ефективності в українському 

інституційному середовищі вивчається недостатньо повно. 

Найчастіше такі інститути не відповідають традиційним культурним і 

управлінським особливостям соціуму-реципієнта важко приживаються в нових 

умовах. У науковій літературі зазначається, що проекти в сфері цифрового 

управління можуть бути ініційовані різними організаціям внаслідок того, що 

схожі проекти готуються іншими організаціями з даного інституціонального 

поля або через переконання чиновників високого рангу, представниками великих 

постачальників інформаційно-комунікаційного устаткування і технологій в 

тому, що реалізація таких проектів необхідна для відповідних державних 

організацій [34, с. 656]. 

Прагнення до відповідності інституціональним вимогам, конкуренція за 

політичну легітимність здійснюваних проектів стає в таких випадках 

вирішальним фактором при прийнятті рішень про реалізацію проектів у сфері 

цифрового управління.  

Третій механізм інституційних ізоморфних змін – нормативний ізоморфізм 

– має в якості головної рушійної сили професіоналізацію, приналежність 

менеджерів і функціонерів у відповідній галузі до загальних професійних 

асоціацій, освітніх установ. Професіоналізація має в даному відношенні два 

аспекти. По-перше, спільність поглядів, моделей поведінки і прийняття рішень 
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багато в чому визначається навичками, отриманими в університетах та 

інститутах, які готують фахівців у даній сфері. По-друге, членство в професійних 

організаціях (союзах, асоціаціях) призводить до дотримання прийнятих в даних 

організаціях норм та правил професійної поведінки. У результаті формуються 

професійна етика і стандарти, члени професійного співтовариства стають у 

функціональному відношенні тотожними, здатними без значних витрат заміняти 

один одного на відповідних посадових позиціях. 

Як відзначають П. Дж. Дімаджіо і У. В. Пауелл, «оскільки менеджери і 

ключові кадри є випускниками одних університетів і їхній відбір здійснювався 

на основі однакових критеріїв, вони схильні однаково дивитися на проблеми, 

вважати нормативно санкціонованими одні й ті ж стратегії, процедури і 

структури, а також дуже схожим чином підходити до прийняття рішень» [136, с. 

40]. 

Професіоналізація в сфері реалізації цифрового управління як фактор 

нормативного ізоморфізму організаційних структур, з одного боку може 

свідчити про розвиненість даної сфери відносин, наявності сформованого 

інституційного середовища, що сприяє успішності проектів у рамках 

впровадження цифрового управління. З іншого боку, інституційно ізоморфні 

процеси можуть «тривати навіть при відсутності підтверджень будь-яких 

свідчень зростання внутрішньої організаційної ефективності» [136, с. 44]. 

Головним тут є прагнення організацій (в тому числі державних органів, або 

органів місцевого самоврядування) знайти легітимність через відповідність 

професійним стандартам діяльності.  

 

 

1.3. Нормативно-правове забезпечення у сфері цифрових 

трансформацій  
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У всіх країнах-лідерах в сфері цифрових технологій держава виступає 

рушійною силою відповідних ініціатив. Без її активної участі неможливо уявити 

як успішний розвиток технологічного пропозиції у провідних країнах, так і 

комерціалізацію технологій, у тому числі створення флагманських корпорацій, 

які формують «цифровий вигляд» сучасної держави. 

У більшості розвинених країн діють національні стратегії та програми 

цифровізації економіки, управління та суспільства. Цілі та завдання країн 

загалом схожі, однак шляхи реалізації державної політики однакові. Частина 

ініціатив вбудована в більш широку наднаціональну науково-технологічну та 

інноваційну стратегію. Так, стратегії цифрового розвитку Німеччини (Digital 

Strategy 2025) та інших країн ЄС узгоджуються із загальноєвропейською 

цифровим порядком [170]. 

Діючі «цифрові» ініціативи зазвичай характеризуються чіткою 

наступністю і спираються на результати попередніх стратегічних і програмних 

документів у сфері ІКТ. У більшості країн розроблення перших стратегій в цій 

сфері належить до кінця 1990-х – початку 2000-х років. Для прикладу, ініціатива 

Європейського союзу «Електронна Європа» (eEurope) щодо переходу до 

інформаційного суспільства прийнята в 1999 р [143]. Протягом 2000-х років 

основні завдання політики в області цифровізації були пов'язані як з побудовою 

інформаційної інфраструктури, так і стимулюванням поступового проникнення 

ІКТ в різні сфери діяльності. У рамках реалізації Національної стратегії 

широкосмугового зв'язку (National Broadband Strategy, 2010 р) у Великобританії 

досягнута мета щодо забезпечення населення переважно в сільській місцевості 

швидкісним широкосмуговим Інтернетом (швидкість завантаження – 24 Мб/с) 

[144].  

Наступний етап державної політики у сфері цифрових трансформацій – 

запуск пілотних програм впровадження цифрових технологій в промисловості – 

пов'язаний з пошуком нових джерел зростання внаслідок світової фінансово-

економічної кризи 2008-2009 рр. Запущена в 2011 р. ініціатива «Індустрія 4.0» 



 62 

об'єднала комплекс проектів зі створення, впровадження та використання 

цифрових рішень в обробних виробництвах. Національні програми цього 

періоду націлені на поширення масштабованих і ефективних рішень для 

підприємств. 

На сьогодні в політиці провідних країн світу спостерігається перехід до 

комплексної цифровізації. Основними цілями є цифрова трансформація 

публічного управління, розвиток інформаційно-комунікаційної інфраструктури 

на основі інноваційних технологій, зміцнення інформаційної безпеки, розвиток 

цифрових навичок і компетенцій. Особлива увага з боку держав приділяється 

регуляторним аспектам, пов'язаним з побудовою і використанням 

інфраструктури широкосмугових мереж, доступом до радіочастотного спектру, 

регулювання ринків тощо. Крім цього, розробляються стратегії впровадження 

окремих цифрових технологій з високими потенційними ефектами в різних 

секторах економіки (наприклад, Національна стратегія розвитку штучного 

інтелекту Німеччини, 2018 р.) [130]. Перехід на цифрові технології сприяє 

зміцненню конкурентоспроможності національних економік. Зокрема, 

Міжнародна стратегія цифрового розвитку Франції [180] спрямована на 

зближення підходів до регулювання впровадження і використання цифрових 

технологій, забезпечення безпеки кіберпростору та інклюзивності держав в 

європейському загальному цифровому поряду. З урахуванням поширення 

цифрових платформ на міжнародному рівні особлива увага приділяється нормам 

і правилам, що гарантує різноманітність технологічних рішень і рівні умови 

конкурентного середовища [180]. 

Цифрові трансформації, заходи і ефекти державної політики в області 

цифровізації стають предметом активного обговорення на провідних світових 

платформах. Наприклад, проект ОЕСР «Going Digital», ініційований у 2017 р., 

був орієнтований на вирішення таких завдань як: розробка загальних принципів 

політики в області цифрової економіки, які охоплюють усі сектори економіки і 

спрямованих на досягнення сталого економічного зростання та забезпечення 
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добробуту суспільства; проведення поглибленого аналізу існуючих державних 

політик, спрямованих на цифрову трансформацію в окремих секторах, а також 

дослідження рівня розвитку, ефектів і ризиків цифровізації; аналіз проблем, що 

виникають внаслідок цифрової трансформації, а серед них і пов'язаних із 

зайнятістю населення та забезпеченням громадян навичками і знаннями, 

необхідними в умовах цифрової трансформації, наслідками цифрової 

трансформації для конкуренції і відкритості ринку; продуктивністю; ефектами 

які створює цифрова трансформація на суспільний добробут; оцінкою рівня 

розвитку цифрової економіки загалом, та цифровізації зокрема [171]. 

Головною передумовою успішності державної політики цифровізації 

виступають узгодження дій і постійні комунікації органів влади, бізнесу, 

наукового, освітнього та експертного співтовариств. Особлива увага 

приділяється моніторингу та оцінці результативності та ефективності заходів 

політики. Так, з 2015 року в Німеччині щорічно розраховується Індекс цифрової 

здатності, або цифрової перспективи (Digital Opportunity Index, DOI), що 

характеризує рівень цифрової трансформації економіки та її окремих секторів 

[121]. Разом з тим, незважаючи на високу в цілому значущість завдань 

цифровізації, спостерігається деяке розбалансування між цілями програм: дещо 

більша увага приділяється цифровізації публічного управління, найменше – 

стимулювання використання цифрових рішень населенням; заходи підтримки 

цифровізації бізнесу займають проміжне положення [155].  

Загалом, розвинуті держави сприяють процесу цифровізації в рамках двох 

основних напрямів – шляхом підтримки ІКТ-сектору і галузей-користувачів 

цифрових рішень. Для останніх механізми підтримки охоплюють три блоки: 

1) дослідження і розробки; 2) апробацію і впровадження; 3) стимулювання 

попиту на цифрові технології, в тому числі підтримку експорту пов'язаних з 

ними продукції і послуг. Для досягнення цілей цифрового порядку 

застосовуються як класичні нормативно-правові, фінансові та нефінансові 

заходи підтримки, так і новіші, що зважають на специфіку наскрізних цифрових 
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технологій. У портфелі заходів більшості урядів переважають нормативно-

правові інструменти, причому значна частина національних програм орієнтована 

на підтримку малого і середнього підприємництва та стартапів. Державно-

приватне співфінансування програм стає ключовим принципом інноваційної 

політики і служить для стимулювання комерціалізації нових рішень на основі 

конкурсного відбору. 

Підтримка досліджень та розробок спирається на традиційні гранти і 

субсидії. Поряд з цим розробляються нормативно-правові інструменти, що 

забезпечують синергетичний ефект і залучення максимального кола центрів 

компетенцій. Серед них центральне місце займають нормативно-правове 

забезпечення діяльності цифрових дослідних платформ. Зокрема, в США 

створені спеціальні платформи для спільних досліджень і тестування рішень в 

області бездротового зв'язку (Platforms for Advanced Wireless Research) [168]. 

Механізми впровадження цифрових технологій характеризуються 

помітною різноманітністю: створюються випробувальні полігони (для прикладу, 

в області автономного водіння в Німеччині), тестові майданчики (в сфері 

блокчейн-технологій в Республіці Корея) та ін. Значна частина ініціатив 

спрямована на стимулювання розвитку малого та середнього підприємництва – 

трансфер технологій, сприяння в пошуку контрагентів, отриманні фінансової 

підтримки від держави, муніципальні і державні гарантії (онлайн-платформа з 

пошуку і акумулювання технологічних рішень в Республіці Корея) [120, 184, 

125].  

Щодо цифровізації економіки використовується схожа модель, що 

охоплює весь інноваційний цикл – від створення, комерціалізації технологій і 

далі до впровадження (центри для виробництв з високою доданою вартістю в 

Великобританії, інститути виробничих інновацій в США, інноваційні центри в 

Республіці Корея, тестові лабораторії «Індустрії 4.0» в Австралії та ін.). 

Найбільш складним і, у той же час, ефективним вже в короткостроковій 

перспективі є блок заходів, пов'язаний із стимулюванням попиту на ІКТ в 
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управлінні державою і регіоном. Для забезпечення масового поширення 

цифрових технологій серед органів влади та муніципалітетів застосовуються 

гнучкі механізми, перш за все державні дотації. Вони дозволяють охопити 

широке коло економічних агентів (наприклад, прискорена амортизація або 

податковий кредит для інвестицій в інформаційні технології в Японії). Поряд з 

пільговими позиками на придбання цифрових продуктів і послуг в рамках 

підтримки малого та середнього підприємництва активно використовуються 

різні типи ваучерів, в тому числі інноваційні (субсидії для малого і середнього 

підприємництва в ЄС), для підключення до мереж високошвидкісного зв'язку 

(гранти для забезпечення доступу домогосподарств і малого та середнього 

підприємництва до оптоволоконної широкосмугового зв'язку на швидкості  

1 Гб/с [145, 152].  

Беручи до уваги ролі держави як великого споживача, вживаються 

нормативно-правові заходи для спрощення механізму державних закупівель 

цифрових рішень, зокрема створених для малого і середнього підприємництва. 

Для цього скорочуються терміни проведення конкурсних процедур, 

встановлюються ліміти на тривалість і вартість контрактів (Австралія), 

забезпечується допуск до участі в тендерах компаній з досвідом роботи на ринку 

менше двох років (США) [116, 155]. 

З метою реалізації довгострокових ініціатив формуються спеціальні фонди 

цифровізації національних галузей (фонд у Франції для інвестування в 

акціонерний або квазіакціонерний капітал компаній ІКТ-сектора за умови 

приватних інвестицій), в тому числі сектору державного управління (фонд 

технологічної модернізації в США) [123, 134]. 

Важливе місце в пакеті заходів щодо стимулювання попиту на цифрові 

технології займають заходи нормативно-правового характеру до яких належать 

стандартизація на рівні міжнародних організацій і галузевих консорціумів 

(дорожня карта стандартизації технологій «Індустрії 4.0» в Німеччині), 

нормативне закріплення різних аспектів впровадження і використання цифрових 
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технологій, створення «регуляторних пісочниць» (для безпілотних авіаційних 

систем в США), управління радіочастотним спектром для комерційного 

використання (аукціони на покупку ліцензій для мереж 5G в США) [137, 146, 

169]. 

Більшість ініціатив нормативного забезпечення процесу цифровізації 

реалізуються на основі пілотних проектів (проекти використання блокчейн-

технологій в державному управлінні в Республіці Корея, пілотний запуск мереж 

5G в ряді міст Франції та ін.). Особливий інтерес представляють інструменти, 

пов'язані з пошуком більш гнучких механізмів взаємодії з бізнесом, розвитком 

державно-приватного партнерства довгострокового характеру (наприклад, 

механізм секторальних угод в Великобританії) [153]. Себто ми бачимо, що 

пріоритетність розвитку ІКТ в розвинутих країнах стає одним з основних 

напрямів розвитку держави загалом.  

Починаючи з 2000-х років ІКТ (цифрові технології) входять в коло 

пріоритетних напрямів державної політики і в Україні. Державна політика щодо 

цифрових трансформацій в України визначається основоположними 

нормативними документами, які встановлюють цілі, завдання та заходи щодо 

реалізації внутрішньої і зовнішньої політики України в сфері застосування 

інформаційних і комунікаційних технологій, спрямованих на формування 

національної цифрової трансформації.  

Зокрема, першою фундаментальною спробою розбудови інформаційного 

суспільства в Україні став Закон України «Про Основні засади розвитку 

інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки» [30]. Прийняття 

Закону обумовлювалось низьким ступенем розбудови інформаційного 

суспільства в Україні порівняно із світовими тенденціями, а також не відповідало 

потенціалу та можливостям України, через низку причин, не зважаючи на значну 

кількість прийнятих нормативно-правових документів, на кшталт ЗУ «Про 

Концепцію Національної програми інформатизації» [26], та численних наказів та 
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розпоряджень. Зокрема серед основних проблем розвитку інформаційно-

комунікативних технологій станом на той час було: 

- відсутність координації зусиль державного і приватного секторів 

економіки з метою ефективного використання наявних ресурсів; 

- низька ефективність використання фінансових, матеріальних, 

кадрових ресурсів, спрямованих на інформатизацію, впровадження ІКТ у 

соціально-економічну сферу; 

- відставання у впровадженні технологій електронного бізнесу, 

електронних бірж та аукціонів, електронних депозитаріїв, використанні 

безготівкових розрахунків за товари і послуги; 

- критично низький рівень інформатизації окремих галузей економіки, 

деяких регіонів держави; 

- практично відсутній розвиток нормативно-правової бази 

інформаційної сфери; 

- вкрай повільне створення інфраструктури для надання органами 

державної влади та органами місцевого самоврядування юридичним і фізичним 

особам інформаційних послуг з використанням мережі Інтернет; 

- низький рівень комп'ютерної та інформаційної грамотності 

населення;  

- критично повільне впровадження нових методів навчання із 

застосуванням сучасних ІКТ; 

- низький рівень інформаційної представленості України в Інтернет-

просторі; 

- неспроможність державної підтримки у сфері виробництва засобів 

інформатизації, програмних засобів та впровадження ІКТ; 

- нерівномірність забезпечення можливості доступу населення до 

комп'ютерних і телекомунікаційних засобів, поглиблення «інформаційної 

прірви» між окремими регіонами, галузями економіки та різними верствами 

населення; 
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- слабке нормативно-правове забезпечення питання захисту 

авторських прав на комп'ютерні програми, відсутні системні державні рішення, 

спрямовані на створення національних інноваційних структур (центрів, 

технополісів і технопарків) з розроблення конкурентоспроможного програмного 

забезпечення [30]. 

Зазначені причини поставили перед державою низку питань, вирішення 

яких вимагало поштовху для розвитку інформаційного суспільства в Україні. 

Насамперед це пов'язано із соціально-економічною нерівністю, яка виникала між 

розвинутими країнами і країнами, що розвивались. Внаслідок суттєвої різниці в 

темпах зростання обсягів та номенклатури товарів і послуг, які виробляються та 

надаються за допомогою ІКТ така нерівність негативно впливала на 

конкурентоспроможність країн і життєвий рівень людей. 

Наступний крок удосконалення нормативно-правової бази, був зроблений 

у 2016 р., з прийняттям Концепції розвитку системи електронних послуг в 

Україні [88]. Метою Концепції стало визначення напрямів, механізму і строків 

формування ефективної системи електронних послуг в Україні для задоволення 

інтересів фізичних та юридичних осіб через розвиток і підтримку доступних та 

прозорих, безпечних та некорупційних, найменш затратних, швидких та зручних 

електронних послуг.  

Так, згідно з дослідженням ООН (United Nations Е-government Survey 2016) 

щодо розвитку електронного урядування (E-Government Development Index) 

Україна посіла 62 місце серед 193 держав. А за підсумками Індексу стабільності 

громадянського суспільства-2017 організаційна спроможність громадських 

організацій та секторальна інфраструктура (мережа підтримки для них) – на рівні 

3.2 [33], що займає одну з найнижчих позицій у регіоні Східної Європи.  

Як свідчать наукові дослідження, сучасне громадянське суспільство, стає 

все більш залежним від цифрових технологій, відбувається «цифровий перехід» 

від систем і процесів індустріальної економіки та інформаційного суспільства до 

«цифрової» економіки та «цифрового» суспільства. Така трансформація 
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приводить до появи нових, унікальних систем і процесів, що становлять їх нову 

ціннісну сутність [41, с. 9]. 

Зважаючи на сказане, можемо зробити висновки про значне відставання 

України від світових темпів розвитку електронних (цифрових) послуг та 

необхідність створення єдиної скоординованої державної політики у сфері 

цифровізації управлінської діяльності, спрямованої на вирішення таких 

першочергових проблем, які не були подолані в попередні роки, зокрема: 

- несформованість нормативно-правової бази, що регулює сферу 

надання цифрових послуг; 

- відсутність єдиних вимог до запровадження цифрових послуг; 

- неврегульованість питання цифрової (електронної) ідентифікації та 

автентифікації суб’єктів звернення під час надання цифрових послуг; 

- відсутність міжвідомчої цифрової взаємодії під час надання 

управлінських послуг; 

- складність та зарегульованість порядків надання управлінських 

послуг; 

- невизначеність формату цифрового документа, згідно з яким суб’єкт 

звернення повинен подавати документи для отримання управлінської послуги; 

- відсутність єдиної цифрової (інформаційно-телекомунікаційної) 

інфраструктури, що забезпечує надання цифрових послуг на основі 

встановлених вимог; 

- брак довіри до цифрової взаємодії суб’єктів надання 

адміністративних послуг та суб’єктів звернення; 

- низький рівень готовності державних службовців, посадових осіб 

органів місцевого самоврядування, фізичних та юридичних осіб до 

запровадження цифрових послуг. 

Істотним кроком у процесі цифрової трансформації України стало 

прийняття ЗУ «Про схвалення Концепції розвитку цифрової економіки та 

суспільства України на 2018-2020 рр. та затвердження плану заходів щодо її 
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реалізації» [86]. Оскільки, процес цифрової трансформації України полягає у 

створенні ринкових стимулів, мотивацій, попиту та формуванні потреб щодо 

використання цифрових технологій, продуктів та послуг серед українських 

секторів промисловості, сфер життєдіяльності, бізнесу та суспільства для їхньої 

ефективності, конкурентоздатності та національного розвитку, зростання обсягів 

виробництва високотехнологічної продукції та добробуту населення. 

Ця концепція передбачала здійснення заходів щодо впровадження 

відповідних стимулів для цифровізації суспільної та соціальної сфер, 

усвідомлення наявних викликів та інструментів розвитку цифрових 

інфраструктур, набуття громадянами цифрових компетенцій, а також визначає 

критичні сфери та проекти цифровізації, стимулювання внутрішнього ринку 

виробництва, використання та споживання цифрових технологій [86]. 

Основна мета цифровізації Української держави полягає у досягненні 

цифрової трансформації існуючих та створенні нових галузей економіки, а також 

трансформації сфер життєдіяльності у нові більш ефективні та сучасні. Такий 

приріст є можливим лише тоді, коли ідеї, дії, ініціативи та програми, які 

стосуються цифровізації, будуть інтегровані, зокрема, в національні, регіональні, 

галузеві стратегії і програми розвитку [86]. 

У цифровому світі за умови наявності цифрової альтернативи існування 

розвиток більшої частини аналогових систем (сфер) стає недоцільним. Принцип 

«цифровий за замовчуванням» означає переведення у цифровий формат тих 

аналогових систем, розвиток та підтримка яких є очевидно невигідними та 

неефективними. Саме цифровий стан стає звичайним станом функціонування та 

розвитку багатьох систем, сфер, організацій, індустрій та економік. Масштаб і 

темп цифрових трансформацій мають стати основними характеристиками 

економічного розвитку. 

При системному державному підході цифрові технології будуть значно 

стимулювати розвиток відкритого інформаційного суспільства як одного з 



 71 

істотних факторів розвитку демократії в країні, підвищення продуктивності, 

економічного зростання, а також підвищення якості життя громадян України. 

Для реалізації зазначених національних інтересів державі необхідне 

створення спеціальних умов для розвитку українських організацій в сфері ІКТ, 

зокрема цифрові екосистеми, забезпечення створення крос-галузевих 

консорціумів у сфері цифрової трансформації на базі українських інтернет-

компаній, банків, операторів зв'язку, операторів платіжних систем, учасників 

фінансового ринку, державних підприємств і корпорацій, а також приведення у 

відповідність нормативно-правового регулювання темпами розвитку цифрової 

економіки, усунення адміністративних бар'єрів, забезпечення захисту даних, 

платіжних операцій завдяки українським ІКТ. 

У рамках Концепції 2018-2020 рр. було прийнято низку важливих 

законопроектів, розпоряджень та постанов, які регламентують значну частину 

цифровізації українського цифрового простору. Так, найвагомішими з них є ЗУ 

«Про електронні документи та електронний документообіг» [19], який 

встановлює основні організаційно-правові засади електронного документообігу 

та використання електронних документів. Зокрема цей Закон унормував та ввів 

в обіг такі дефініції, як «електронна інформаційна система»; «електронний 

цифровий підпис»; «таємний ключ»; «засіб накладення та перевірки 

електронного цифрового підпису»; «посередник в електронному 

документообігу»; «обов'язковий реквізит електронного документа»; «суб'єкти 

електронного документообігу» тощо. 

Розпорядженням КМУ «Про схвалення Концепції розвитку електронної 

демократії в Україні та плану заходів щодо її реалізації» було впроваджено в 

цифровий вітчизняний простір поняття «бюджету участі (громадський 

бюджет)»; «електронна готовність»; «електронного голосування»; «електронної 

демократії»; «електронної петиції»; «електронної участі»; «електронного 

звернення»; «електронної консультації»; «електронного плебісциту»; 
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«електронного референдуму»; «інструменти електронної демократії»; 

«підзвітність громадянину» [87]. 

«Концепція розвитку електронної демократії в Україні» дозволила 

закласти підвалини для формування нормативно-правового забезпечення 

розвитку електронної демократії, створення та інституціоналізації інструментів 

електронної демократії, підвищити ефективність роботи суб’єктів владних 

повноважень і досягти якісно нового рівня розвитку електронної демократії в 

Україні; підвищити підзвітність суб’єктів владних повноважень громадянам; 

підвищити рівень участі, ініціативності та залучення громадян, інститутів 

громадянського суспільства, суб’єктів господарювання на загальнодержавному, 

регіональному та місцевому рівні до процесу прийняття управлінських рішень; 

підвищити прозорість процесу прийняття управлінських рішень, а також 

підзвітність демократичних інститутів; поліпшити зворотну реакцію суб’єктів 

владних повноважень на запити громадян; запровадити нові та підвищити 

кількість застосовуваних інструментів електронної демократії на 

загальнодержавному та місцевому рівні; підвищити рівень довіри громадян до 

суб’єктів владних повноважень.  

Внесення змін до ЗУ «Про адміністративні послуги» у п. 1 ст. 17 в частині 

створення «Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, у тому числі 

через інтегровані з ним інформаційні системи державних органів та органів 

місцевого самоврядування» який є офіційним джерелом інформації про надання 

адміністративних послуг в Україні, дало можливість громадянам на отримання 

інформації про адміністративні послуги та порядок їхнього надання [21]. 

Прийняття Закону України «Про електронні довірчі послуги» від 05 

жовтня 2017 р. № 2155-VIII [22] сприяє побудові цифрової інфраструктури 

довіри, що є важливим елементом цифрового управління. Однак нагальними для 

прийняття щодо всіх трьох напрямів залишається Закон України «Про захист 

персональних даних» у новій редакції, який відображатиме реформу, що 

відбулась в ЄС, а також закони про об’єкти критичної інфраструктури та про 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5203-17
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електронні комунікації, які було внесені до переліку пріоритетних для 

першочергового розгляду та ухвалення [25]. 

ЗУ «Про електронні довірчі послуги» визначив правові та організаційні 

засади надання електронних довірчих послуг, у тому числі транскордонних, 

права та обов’язки суб’єктів правових відносин у сфері електронних довірчих 

послуг, порядок здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням 

вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг, а також правові та 

організаційні засади здійснення електронної ідентифікації. Також Законом було 

введено в правове поле України поняття автентифікація, електронна довірча 

послуга, електронна печатка, електронна послуга, реєстр чинних, блокованих та 

скасованих сертифікатів відкритих ключів та інших. Разом із низкою Законів 

України «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про 

захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» [24], «Про 

стандартизацію» [28], «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» [29], 

«Про наукову і науково-технічну експертизу» [20], «Про Національний банк 

України» [27] імплементує положення регламенту (ЄС) № 910/2014 

Європейського Парламенту та Ради від 23 липня 2014 року «Про електронну 

ідентифікацію та довірчі послуги для електронних транзакцій в межах 

внутрішнього ринку» [92] та про скасування Директиви 1999/93/ЄС [12], який 

набирав чинності 01 липня 2016 р.  

Розпорядження КМУ «Про схвалення Концепції розвитку електронного 

урядування в Україні» від 20 вересня 2017 р. № 649-р зробило акцент на 

посиленні функціональних можливостей електронного урядування та зниженні 

витрат органів влади на реалізацію владних повноважень шляхом застосування 

сучасних інноваційних підходів, методологій та технологій (у тому числі 

Інтернету, речей, хмарної інфраструктури, Blockchain, Mobile ID, sharing 

economy, просування методики опрацювання даних великих обсягів (Big Data), 

нормативно-правового врегулювання принципів «цифровий за замовчуванням», 

«одноразове введення інформації» та «сумісність за замовчуванням», а також 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2155-19
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застосування перспективних форм організації виконання завдань і проектів 

розвитку електронного урядування, зокрема публічно-приватного 

партнерства [95].  

У рамках реалізації Концепції 2018-2020 рр. також було затверджено низку 

Постанов та Розпоряджень КМУ, серед яких Постанова КМУ «Про затвердження 

Порядку акредитації центру сертифікації ключів» [75], Постанова КМУ «Про 

деякі питання електронної взаємодії електронних інформаційних ресурсів» [73], 

Розпорядження КМУ «Про затвердження Положення про формування та 

виконання Національної програми інформатизації» [94], Постанова КМУ 

«Питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового 

доступу до Інтернету в сільській місцевості» [72], що дозволило наблизитись до 

приведення вітчизняного законодавства у сфері цифровізації до європейських 

стандартів.  

Із метою оптимізації системи центральних органів виконавчої влади 

Кабінет Міністрів України постановою від 02 вересня 2019 р. № 829 утворив 

Міністерство цифрової трансформації України, реорганізувавши Державне 

агентство з питань електронного До сфери відання Міністерства віднесено 

питання формування законодавчих засад цифровізації та цифрового суспільства 

в Україні, роботи над законодавчими засадами адміністрування, функціонування 

і використання мережі Інтернет в Україні та роботи над Національною та 

державною програмами інформатизації, а також програмами ЄС «Єдиний 

цифровий ринок» (Digital Single Market, EU4Digital) й іншими програми 

цифрового співробітництва, питання електронного урядування та публічних 

електронних послуг тощо [82]. 

Також важливою ініціативою Уряду стало створення Державного 

агентства з питань електронного урядування України, Постанова від 1 жовтня 

2014 р. № 492. Новостворений центральний орган виконавчої влади мав би 

реалізувати державну політику у сферах інформатизації, електронного 

https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/903-2004-%D0%BF
https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/903-2004-%D0%BF
https://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1352-98-%D0%BF
https://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1352-98-%D0%BF
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урядування, формування і використання національних електронних 

інформаційних ресурсів, розвитку інформаційного суспільства [81]. 

Державне агентство з питань електронного урядування України працює 

над об’єднанням усіх відомств у єдину систему міжвідомчого документообігу. 

Така система гарантує надсилання електронних документів і надає можливість 

отримання юридично значущих повідомлень про доставку. Також у цьому 

напрямі триває робота зі створення системи електронного погодження проєктів 

нормативно-правових актів між міністерствами та відомствами [81].  

Резюмуючи необхідно зазначити відставання України від світових темпів 

розвитку цифрових послуг та необхідність розроблення єдиної скоординованої 

державної політики у сфері цифровізації управлінської діяльності, спрямованої 

на вирішення таких першочергових проблем.  

Визначені пріоритети нормативно-правового цифрового розвитку України 

варто трансформувати у конкретні вимірювані цілі, узгодженими з 

європейськими стандартами. Важливим нам вбачається прийняття нової 

концепції цифровізації на наступні п’ять років, розробивши під неї відповідні 

стратегії, плани та програми. Необхідність цього зумовлена актуальністю сфери 

цифровізації як чинника прискорення економічного і соціального розвитку 

країни в цілому. І хоч Україна вже зробила перші кроки щодо цифровізації 

важливих соціально-економічних сфер, однак поряд з успіхами є і суттєві 

недоліки, які мають бути усунені в короткостроковій перспективі. На нашу 

думку, важливим постає процес імплементації практик розвинутих країн щодо 

гармонізації цифрового управління, викладених в документі «20 очікуваних 

досягнень Східного партнерства до 2020 р.» [69].  

На даному етапі «цифровізації» країни спостерігається відсутність 

стратегічного підходу до формування політик в напрямі гармонізації 

вітчизняного цифрового законодавства з ЄС і регіоном Східного партнерства.  

Нормативно-правове підґрунтя системи цифровізації управлінської 

діяльності мають становити та забезпечувати відповідні нормативно-правові 
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документи. Необхідним постає також процес унормування електронних 

адміністративних послуг для громадян, бізнесу, органів місцевого 

самоврядування.  

Загалом, в Україні є всі умови для успішної реалізації процесу цифрового 

стрибка на якісно інший рівень цифрового управління. Використовуючи 

принцип системності в державній політиці цифровізації необхідно продовжити 

формування належного правового підґрунтя для впровадження цифрових 

технологій та стимулювати розвиток відкритого інформаційного суспільства як 

одного з важливих факторів розвитку демократії в Україні та підвищення якості 

життя громадян України. 

 

Висновки до першого розділу 

 

Процесний рівень еволюції поняття «електронне урядування» 

характеризується основними напрямками його реалізації, процесами публічного 

управління, які воно трансформує. Незважаючи на те, що зазначені процеси 

переплітаються, взаємопов'язані, багато в чому доповнюють один одного, 

утворюючи цілісну систему публічного управління в електронній формі, проте, 

доцільно розмежовувати їх при аналізі еволюції е-урядування у цифрове 

управління. На нашу думку, можна виділити такі основні напрями еволюції е-

урядування:  

- використання ІКТ в публічному управлінні (автоматизація управлінських 

процесів, включаючи інформаційно-технологічну підтримку прийняття 

управлінських рішень (державні інформаційні системи: «Управління», 

«Законотворчість», «Правосуддя»; системи міжвідомчого електронного 

взаємодії та ін.); 

- надання управлінських послуг і виконання державних (муніципальних) 

функцій в електронній формі (беручи супутні заходи щодо регламентації, 
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стандартизації, уніфікації відповідних адміністративних процедур, спрямовані 

на зниження трансакційних витрат і підвищення якості послуг (функцій) та ін.); 

- надання доступу в електронній формі до інформації про діяльність 

органів публічної влади (інформаційна відкритість влади, реалізація проектів 

«Відкритий уряд», відкриті дані та ін.); 

- участь суспільства в прийнятті управлінських рішень за допомогою 

використання ІКТ (розширення каналів комунікації громадян і влади при 

прийнятті управлінських рішень та залучення громадян в зазначені процеси, 

«зворотний зв'язок», «електронна демократія» та ін.). 

Нарешті, в технічній площині еволюція е-урядування стало безпосередню 

матеріальною основою для інформаційного обміну та появи нової системи 

цифрового управління. Е-урядування має містити в собі сукупність 

інформаційних систем, програмно-апаратних комплексів, засобів зв'язку і 

опрацювання інформації, баз даних, каналів передачі інформації, серверного 

обладнання, програмного забезпечення (додатків) і інших програмно-апаратних 

засобів, які обслуговують процеси публічного управління та прискорюють 

процеси цифровізації. 

Розглядаючи еволюцію е-урядування у вищевказаному контексті і в той же 

час розуміючи складність відображення в одній дефініції всіх його змістовних та 

похідних характеристик, ми, тим не менш, вважаємо за можливе запропонувати 

наступне робоче визначення: е-урядування – це змістовна частина системи 

цифрового управління яке здійснюється через інститути і механізми публічного 

управління, здійснюваного на основі ІКТ. При цьому під публічним управлінням 

ми розуміємо діяльність не тільки державних органів виконавчої, судової, 

законодавчої влади, інших державних органів, органів місцевого 

самоврядування, а й діяльність підвідомчих зазначеним органам організацій, а 

також комерційних організацій, засновниками яких виступають органи 

публічної влади. 
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Електронне управління – це форма управління, яка передбачає 

використання набору електронних інструментів (електронний підпис, 

електронний документообіг, електронні консультації і т. д.) для оптимізації 

окремих управлінських процесів шляхом їх переведення в електронну форму. 

Цифрове управління – це процес створення та використання нових, 

цифрових за замовчуванням (digital-by-default), інтероперабельних, 

стандартизованих інформаційних систем в публічному управлінні, які дають 

змогу не лише оцифрувати й автоматизувати наявні управлінські процеси за 

допомогою електронних інструментів, але й визначати певні «критичні точки» 

управлінського процесу, співвідношення між ними та приймати рішення, 

зважаючи на них. Таким чином, цифрове управління є значно більш складним, 

точним і деталізованим процесом, а ніж електронне управління. 

Smart-управління – це форма побудови управлінських процесів, заснована 

на використанні інноваційних цифрових smart-технологій для вироблення 

поведінкових моделей функціонування управлінської системи на основі 

накопиченої бази емпіричних знань щодо управлінських процесів, прийнятих 

рішень та результатів їхнього впровадження; характеризується чіткою 

структурованістю управлінських процесів; спрощенням процесу прийняття 

управлінських рішень в стандартних умовах; ефективністю та швидкістю 

внутрішніх і зовнішніх комунікативних процесів; високим рівнем прозорості 

управлінської діяльності й цифрової безпеки. 

Теорія інституційного ізоморфізму має важливе значення в дослідженнях, 

пов'язаних з гомогенізацією організацій та інститутів, в тому числі в області 

реалізації цифрового управління. Евристичні можливості даного підходу при 

дослідженні цифрового управління обумовлені тим, що він дозволяє простежити 

причини копіювання і тиражування неефективних практик і організаційно-

управлінських схем, визначити фактори, що перешкоджають інноваційності 

застосовуваних державою технологій цифрової взаємодії.  
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Нами наголошено, що використання теорії інституціонального 

ізоморфізму корисно в тих сферах реалізації цифрових урядових технологій, в 

яких ключову роль відіграють плюралізм, горизонтальні управлінські зв'язки, 

міжвідомча координація. Підводячи підсумки, необхідно зазначити, що 

неоінституціоналізм в його соціологічної версії, дозволяє побачити вплив 

інституційного середовища на становлення цифрового управління, виявити на 

ранніх стадіях розбіжність цілей цифрового управління і реальних форм його 

реалізації, обумовлене дією «логіки відповідності», прагненням до конформності 

організацій, що реалізують проекти в сфері цифрового управління, існуючим 

неефективним державним інститутам і практикам. Даний підхід також корисний 

при розгляді проблем суперечливості інституційних норм, невідповідності 

формальних інститутів неформальним «правилам гри», які володіють значним 

негативним потенціалом для розвитку цифрового управління в Україні. 
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Розділ 2.  

МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЦИФРОВИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ НА 

МІСЦЕВОМУ РІВНІ  

 

2.1. Інституційне забезпечення системи цифрового управління в 

Україні 

 

У сучасних умовах велике значення отримує суспільна оцінка 

ефективності публічного управління, що відображає ступінь задоволення 

інтересів і потреб окремих громадян і всього суспільства загалом. Держава, 

виступаючи найголовнішим соціальним інститутом, намагається реагувати на 

перетворення в суспільстві, проводячи при цьому власні зміни з метою 

створення такої структури публічного управління, яка була б зосереджена на 

реалізації потреб громадян. Під час таких перетворень органи виконавчої влади 

роблять спроби скоротити багато кроків і процедур, які потребують прямої 

участі громадян, застосовуючи при цьому різні технічні рішення, які 

стандартизують інформаційні системи органів влади і допускають їхнє 

об'єднання між собою.  

Подібні процеси якраз і характеризують «стрибок» держави на якісно 

новий щабель, новий спосіб взаємодії з громадянами – так зване цифрове 

управління. Концепція використання інформаційних технологій в діяльності 

вітчизняних органів державної влади визначила «електронний уряд» як 

ефективну систему надання державних послуг на основі використання 

інформаційних технологій. Здається, що цифрове управління в найзагальнішому 

практичному плані має на увазі об'єднання за допомогою різних переваг 

інформаційних технологій всіх адміністративних структур, з усіма їхніми 

різноманітними функціями в єдину структуру з високим ступенем інтегрованості 

внутрішніх процесів (процесів узгодження управлінських рішень, обороту 

внутрішньої документації). 
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Це шанс знайти позитивне рішення загальної для всіх «традиційних» 

систем проблеми корумпованості владної вертикалі. Однак, цифрове управління 

– це не тільки спосіб модернізації вже діючих структур і відносин. Можливо, 

цифрове управління представляє самостійну ідею комплексного перетворення 

самих принципів організації управління державою. Формування цифрового 

управління в Україні не закінчено, єдиний підхід до його розуміння і розуміння 

його функцій часто зводиться лише до рівня впровадження окремих цифрових 

технологій. Але тоді ми повинні міркувати про такий уряд, який використовує 

можливості інноваційних цифрових технологій у своїй діяльності, а не тільки 

про «електронний уряд».  

У зв’язку з цим в звіті ООН «Електронний уряд на роздоріжжі» [58]  

підкреслено, що впровадження «електронного уряду» аж ніяк не означає, що нові 

інформаційні технології в подальшому замінять державних службовців. Його 

сенс полягає в тому, що вся діяльність органів публічного управління повинна 

спиратися на сильну, ефективну і безпечну електронну систему як у внутрішній 

діяльності, так і при взаємодії з громадянами. Це потрібно для того, щоб бази 

даних органів виконавчої влади різного рівня були сумісні і мали можливість 

обмінюватися інформацією, а для зручності громадян передбачалося б створення 

такого сервісу, при якому вони мали б змогу, не залишаючи місця свого 

перебування, оформляти необхідні документи. Якщо говорити про сферу 

державних закупівель, то вони повинні проводитися через відкриті електронні 

торги. 

Таким чином, цифрове управління представляється нам у таких аспектах:  

- як засіб, що забезпечує державі історичну перспективу і необхідний 

рівень конкурентоспроможності серед інститутів суспільства 

інформаційної епохи;  

- як модель діяльності держави в умовах «нової економіки» і фактор 

становлення «нової економіки»;  
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- як спосіб підтримки економічного, правового, політичного, 

адміністративного та цивільного єднання країни та інструмент 

забезпечення єдності й нерозривності публічного управління в 

унітарній державі;  

- як нова організаційно-управлінська культура державного апарату;  

- як інструмент модернізації системи публічного управління і метод 

подолання «інформаційного розриву» між рівнями та гілками публічної 

влади, засіб забезпечення гнучкості і адаптивності системи публічного 

управління.  

Видається очевидним, що поняття цифрове управління багатогранне, 

оскільки його впровадження пов'язано, перш за все, зі структурними змінами в 

системі публічного управління, а саме з перетворенням обсягу, характеру та 

спрямованості функцій органів виконавчої влади, а також впровадженням 

електронних адміністративних регламентів діяльності.  

Здається, що Україні потрібна сучасна концепція використання всіх 

можливостей цифрових (інформаційно-комунікаційних) технологій в діяльності 

органів державної влади, що відповідає в повній мірі комплексному характеру 

процесу впровадження таких технологій в систему публічного управління. Перш 

за все, це стосується підготовки і проведення єдиної державної політики в 

частині реалізації управлінського потенціалу так званих «хмарних» технологій в 

системі державної служби. Державному апарату в демократичній політичній 

системі доводиться завжди бути під тиском суспільства, громадських 

організацій, та завжди готовому та відкритому до діалогу з населенням. Така 

вимушена публічна поведінка в умовах демократії якраз і відводить в 

державному управлінні величезну роль інформаційного забезпечення, що 

встановлює зворотний зв'язок органів влади з суспільством. Саме встановлення 

і підтримання такого зв'язку виступає одним з основних найважливіших 

напрямків роботи всієї адміністративної системи в демократичній державі, яка 

виконує вимоги прозорості та публічності управління.  
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Впровадження інформаційного (цифрового) забезпечення прийняття 

управлінських рішень в системі публічної влади є важливою частиною програми 

модернізації всіх держав і стосується різноманітних сфер життя, особливо, 

системи державного управління та місцевого самоврядування. Для дослідження 

інституційного базису такого явища як електронне урядування нам варто 

опиратися на інституційний підхід і виділити основних акторів, канали 

комунікації між ними і сконцентруватися на базових процесах взаємодії 

основних інститутів (інституціональних утворень). Інституційний підхід 

традиційно застосовується для аналізу явищ і процесів, які відносяться до 

міждисциплінарних досліджень на стику інформатики, політології та публічного 

управління: «інформаційне суспільство», «електронна держава», «електронний 

уряд», «електронне урядування», «електронна демократія», «електронна 

участь», «цифрове управління». Необхідно зазначити, що серйозною проблемою 

є відсутність в сучасній українській науці набору внормованих, 

загальноприйнятих визначень вищевказаних явищ, що належать до сфери 

актуальних процесів, які в даний час супроводжують процеси цифрових 

трансформацій, що змінюють інституційну картину суспільства. У публікаціях, 

присвячених розгляду поняття Governance зазвичай наводяться позиції і критерії 

«якісного управління» (Good Governance), сформульовані в документах 

Програми розвитку ООН [186]:  

- участь (Participation);  

- верховенство закону (Rule of law);  

- прозорість (Transparency);  

- здатність до швидкого реагування (Responsiveness);  

- орієнтація на згоду і дотримання балансу інтересів (Consensus oriented);  

- справедливість та інклюзивність (Equity and inclusiveness);  

- ефективність і раціональність y (Effectiveness and efficienc);  

- підзвітність (Accountability). 
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Ці позиції часто стають основою для різного роду описових визначень 

Governance, які орієнтовані на відповідність цим критеріям і виходить, що 

Governance відрізняється від Government саме максимальним дотриманням 

даних принципів. Характерно, що остання доповідь Всесвітнього банку, 

присвячена світовому розвитку має заголовок «Управління та закон». У цій 

доповіді наведено таке визначення. «Управління (Governance) – це процес, за 

допомогою якого державні та недержавні суб'єкти взаємодіють для розробки і 

здійснення політики в рамках певного набору формальних і неформальних 

правил, що формуються і визначаються ступенем впливу конкретних центрів 

сили (силою влади – «are shaped by power »)» [154].  

Пропонуємо для аналізу інституційних засад цифрового управління 

застосувати класичну схему поділу на три сфери: влада, бізнес і суспільство, 

зокрема:  

- інститути влади (президентська, законодавча, виконавча, судова, 

регіональні органи влади, органи місцевого самоврядування та підвідомчі 

організації); 

- бізнес структури; 

- соціальні інститути, що не відносяться до влади і бізнесу. 

Спільним тут для цих трьох сфер, на нашу думку є те, що всі вони тим, чи 

іншим чином використовують, або мають використовувати комплекс процесів, 

методів та інструментів, що забезпечують, за рахунок застосування цифрових 

технологій, взаємодію органів і структур влади, з одного боку, бізнесу та 

громадянського суспільства, з іншого, з метою задоволення суспільних потреб 

та вироблення соціально значущих рішень. Однак, як і в будь якій класичній 

схемі поділу: влада, бізнес і суспільство, у більшості випадках, саме влада є 

наріжним каменем, навколо якого будуються взаємовідносини суспільства та 

бізнесу, а отже ми спробуємо детальніше зупинитись та визначити ті інститути 

влади, які мають безпосередній вплив на формування та реалізацію державної 

політики у сфері забезпечення цифрового управління в Україні, та ранжувати на 
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декілька груп владні інститути, які певним чином формують, впливають, 

сприяють або використовують цифрове управління для своєї діяльності. 

Так, до першої групи ми відносимо владні інститути які на найвищому 

рівні (центральному (національному рівні)) формують та реалізують державну 

політику у сфері цифрового управління. До них ми відносимо інститут 

Президента України, та Кабінет Міністрів України. Так, Президент України 

Володимир Зеленський закликав IT-спільноту об’єднати зусилля для 

впровадження електронного урядування, що стало новим поштовхом для 

цифрового управління. Про це він сказав, виступаючи на iForum – 2019 у Києві з 

презентацією «Гарант інновацій: створюємо майбутнє разом» [60]. Отже, таке 

звернення стало стимулом для створення інформаційно-сервісної системи «ДіЯ» 

(скорочення від «Держава і я») – мобільний застосунок, веб-портал і бренд 

цифрової держави в Україні розроблені Міністерством цифрової трансформації 

України, та було вперше презентовано у 2019 р. і офіційно запущено у 2020 р. 

Станом на 2021 р. інструментом «ДіЯ» користуються понад 10 млн українців 

[100].  

Наступним у нашому переліку інститутів влади, що забезпечують 

реалізацію державної політики у сфері цифрового управління є КМУ разом зі 

всіма своїми структурними підрозділами. Так, КМУ є вищим органом у системі 

органів виконавчої влади, що здійснює виконавчу владу безпосередньо та через 

міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Раду міністрів 

Автономної Республіки Крим та місцеві державні адміністрації, спрямовує, 

координує та контролює діяльність цих органів [84]. КМУ містить складну 

структуру з низки інших центральних органів виконавчої влади, як широкої так 

і спеціалізованої компетенції, які тим чи іншим чином відповідають за 

реалізацію державної політики у сфері цифровізації. Серед них основними для 

нашого дослідження будуть: Міністерство економіки України, Міністерство 

юстиції України, Міністерство внутрішніх справ України, Міністерство 
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цифрової трансформації України, Державна архівна служба України, Державна 

служба спеціального зв’язку та захисту інформації України.  

Міністерство економіки України надає пропозиції щодо формування та 

реалізації державної політики у сфері надання адміністративних послуг; бере 

участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері інформатизації, 

розвитку електронного урядування, побудови сучасного інформаційного 

суспільства в державі; забезпечує у межах повноважень, передбачених законом, 

впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, створення 

системи національних інформаційних ресурсів [67]. 

Міністерство юстиції України, якому зараз притаманні функції 

центрального засвідчувального органу, здійснює свої повноваження у сферах 

електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації, що визначені 

Законом України «Про електронні довірчі послуги» [23].  

Державна архівна служба України, забезпечує створення, зберігання та 

використання архівних електронних документів; розробляє вимоги до 

оформлення документів, організації документообігу, зокрема електронного 

документообігу, бере участь у реалізації державної інформаційної політики у 

сфері створення, використання та оновлення державних інформаційних ресурсів 

та у сфері технічного захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних 

системах Державної архівної служби України, державних архівних установ, 

науково-дослідних установ та спеціальних установ страхового фонду 

документації [65].  

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України, яка 

забезпечує створення та реалізацію державної політики у сферах електронного 

документообігу (в частині захисту інформації державних органів та органів 

місцевого самоврядування), електронної ідентифікації (з використанням 

електронних довірчих послуг), електронних довірчих послуг (у частині 

встановлення вимог з безпеки та захисту інформації під час надання та 
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використання електронних довірчих послуг, контролю за дотриманням вимог 

законодавства у сфері електронних довірчих послуг) [65].  

Міністерство внутрішніх справ України, яке діє відповідно до Стратегії 

розвитку органів системи Міністерства внутрішніх справ України на період до 

2020 року та Концепції розвитку електронного урядування в Україні, урядом 

затверджено Положення про єдину інформаційну систему Міністерства 

внутрішніх справ та переліку її пріоритетних інформаційних ресурсів (постанова 

КМУ №1024 від 14 листопада 2018 року). Наказом МВС України від 22 січня 

2019 року №37 Департамент інформатизації МВС України визначено службою 

ЄІС МВС. Сьогодні єдина інформаційна система МВС – це багатофункціональна 

інтегрована автоматизована система, що безпосередньо забезпечує реалізацію 

функцій її суб'єктів, інформаційну підтримку та супроводження їхньої діяльності 

і становить сукупність взаємозв'язаних функціональних підсистем, програмно-

інформаційних комплексів, програмно-технічних та технічних засобів 

телекомунікації, які забезпечують логічне поєднання визначених інформаційних 

ресурсів, опрацювання та захист інформації, внутрішню та зовнішню взаємодію 

[46]. 

Міністерство цифрової трансформації України, було утворене внаслідок 

реорганізації Державного агентства з питань електронного урядування 

відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання оптимізації 

системи центральних органів виконавчої влади» від 02.09.2019 р. № 829 [70].  

Міністерство цифрової трансформації України було утворене на базі 

реорганізації Державного агентства з питань електронного урядування, яке в 

свою чергу було утворено у 2014 р. на базі Державного агентства з питань науки, 

інновацій та інформатизації, переклавши на нього компетенції щодо реалізації 

державної політики у сфері інформатизації, електронного урядування, 

формування і використання національних електронних інформаційних ресурсів, 

розвитку інформаційного суспільства [11]. Однак діяльність Державного 

агентства з питань електронного урядування супроводжувалось різного роду 
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проблемами. Зокрема, неефективно були використані кошти державного 

бюджету на електронне урядування та Національну програму інформатизації, на 

що було акцентовано увагу Рахункової палати. Так, протягом 2015 – 2018 рр. за 

бюджетною програмою «Електронне урядування та Національна програма 

інформатизації» Державним агентством з питань електронного урядування як 

відповідальним виконавцем бюджетної програми та Державним підприємством 

«Державний центр інформаційних ресурсів України» як одержувачем 

бюджетних коштів було неефективно використано 83,7 млн. грн., із яких 46 

відсотків – непродуктивно, так як система електронної взаємодії державних 

інформаційних ресурсів не функціонувала за призначенням [32].  

Також у 2017 – 2018 рр. Державним агентством з питань електронного 

урядування не було вжито заходів щодо використання 200,5 млн грн бюджетних 

коштів, передбачених йому за бюджетною програмою. У результаті кошти без 

відповідних розрахунків і обґрунтувань розпорядженнями Кабінету Міністрів 

України було передано іншим державним органам. Аудиторами було 

встановлено, що ініційовані Державним агентством заходи з розвитку 

електронного урядування не стали відповідними проектами Національної 

програми інформатизації, не затверджувалися Верховною Радою України і 

виконувалися незалежно від вимог Закону України про «Національну програму 

інформатизації» [32].  

Вище означені проблеми стали поштовхом для створення нового 

міністерства. Так, згідно з прийнятим Положенням про Міністерство цифрової 

трансформації [68], Міністерство цифрової трансформації відповідає за 

формування та реалізацію державної політики у сферах цифровізації, цифрового 

розвитку, цифрової економіки, цифрових інновацій, електронного урядування та 

електронної демократії, розвитку інформаційного суспільства; у сфері розвитку 

цифрових навичок та цифрових прав громадян; у сферах відкритих даних, 

розвитку національних електронних інформаційних ресурсів та 

інтероперабельності, розвитку інфраструктури широкосмугового доступу до 
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Інтернету та телекомунікацій, електронної комерції та бізнесу; у сфері надання 

електронних та адміністративних послуг; у сферах електронних довірчих послуг 

та електронної ідентифікації; у сфері розвитку IT-індустрії. Відповідно до 

покладених на нього завдань, Міністерство здійснює заходи щодо створення та 

забезпечення функціонування: системи електронної взаємодії державних 

електронних інформаційних ресурсів; системи електронної взаємодії органів 

виконавчої влади; інтегрованої системи електронної ідентифікації; єдиного веб-

порталу електронного урядування; єдиного державного веб-порталу відкритих 

даних; національного реєстру електронних інформаційних ресурсів; єдиного 

державного веб-порталу електронних послуг [68]. 

Створення міністерства цифрової трансформації має стати суттєвим 

проривом в реалізації державної політики цифровізації. Функції міністерства 

мають змінити загальну структуру взаємодії ЦОВВ в контексті реалізації 

державної політики цифровізації шляхом створення певного медіаторного 

центру, який буде виконувати свої функції на засадах інтероперабельності 

(рис. 2.1). 

Так, саме Мінцифри має стати кінцевою, перед споживачем, ланкою для 

реалізації державної політики у сфері цифровізації, та надання цифрових послуг 

громадянам України та нерезидентам на засадах інтероперабельності. Оскільки, 

на нашу думку, створення різних платформ для кожного з ЦОВВ призведе до по-

перше, неефективного використання державних коштів, оскільки за створення, 

та функціонування різних он-лайн платформ для надання послуг населення 

передбачаються великі витрати. Делегування цих повноважень на Мінцифри 

дозволить вивільнити державні кошти на інші програми. По-друге, створення, та 

функціонування онлайн платформ для надання послуг населення єдиним 

органом влади, дозволить забезпечити принцип інтероперабельності для всіх 

рівнів е-врядування.  
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Рис. 2.1. Роль Мінцифри в реалізації цифрового врядування в Україні 

Підтвердженням нашої думки слугує досвід реалізації застосунку «ДіЯ», 

який на даний момент є прикладом інтероперабельності електронних послуг. 

Так, «ДіЯ» дає змогу [135]: 

- зберігати водійське посвідчення та технічний паспорт на 

транспортний засіб у смартфоні;  

- зберігати внутрішній і закордонний паспорти та інші документи 

у смартфоні; 

-  можливість передавати копії документів при отриманні банківських 

або поштових послуг, заселенні у готель та в інших життєвих ситуаціях.  

- через Дію (застосунок і/або портал) можна отримати такі послуги як 

є-Малятко (комплексна послуга при народженні дитини;  

- зареєструвати бізнес та ФОП;  

- сплачувати податки і подавати декларації; 

- підписувати будь-які документи, змінювати місце реєстрації. 

Отже, один застосунок для смартфону використовуючи принцип 

інтероперабельності дає змогу використовувати послуги різних ЦОВВ, 

МінЦифра 

Мінекономіки 

Мінюст 

МВСУ 
ДССУ 

ДАСУ 

Суспільство-Бізнес 

цифрове управління  інститути влади, ЦОВВ 
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Державної прикордонної служби України, МВС, Мінекономіки, МОЗ, Мінфіну 

тощо. 

До другої групи інститутів державної влади які діють на центральному 

(національному рівні), ми відносимо загалом законодавчу гілку влади, Верховну 

Раду України та її структурні підрозділи, інститути.  

Досвід свідчить, що цифрове управління є не простим технологічним 

рішенням, а інноваційною концепцією управління державою як важелем 

масштабного перетворення суспільства. Законодавча гілка влади тут відіграє 

важливу роль. Так, зміна нормативно-правової бази, принципів формування і 

витрат бюджету, перерозподіл зон пріоритетної компетенції державних і 

громадських структур, оновлення та розширення ціннісних парадигм 

суспільства, освітніх акцентів, яке є підґрунтям для реінжинірінгу державного 

управління шляхом створення та розвитку законодавчого забезпечення 

електронного уряду є в компетенції ВРУ. Зміни також мають торкнутися і 

виборчої системи, і принципів законодавчої діяльності, і схем здійснення 

контролю та зростанню відповідальності всіх гілок влади перед громадянами, 

їхніми об’єднаннями і суб’єктами економічної діяльності [15]. 

Так ВРУ забезпечує законодавчий контроль над впровадженням та 

реалізацією державної політики у сфері цифрового управління в Україні. ВРУ 

здійснює свої повноваження в контексті впровадження цифрового управління 

шляхом:  

- прийняття законів,  

- затвердження Державного бюджету України та внесення змін до 

нього, контролю за виконанням Державного бюджету України,  

- прийняття рішення щодо звіту про його виконання;  

- визначення засад внутрішньої і зовнішньої політики ;  

- затвердження загальнодержавних програм економічного, науково-

технічного, соціального, національно-культурного розвитку;  
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- здійснення контролю за діяльністю Кабінету Міністрів України 

відповідно до цієї Конституції та закону [38]. 

Парламентський контроль над впровадженням цифрового управління у 

багатьох випадках є вирішальним для успішної реалізації програм цифровізації 

в світі. Так, Організація Об’єднаних Націй та Міжпарламентський Союз 

визначили пріоритетні завдання для міжнародного і міжпарламентського 

співтовариства на період 2010-2020 рр., спрямованими на їхню мобілізацію у 

створенні національних і 12 міжнародних стратегій з розвитку інформаційного 

суспільства, а також широке використання законодавчими органами в усьому 

світі цифрових технологій для реалізації законодавчих, наглядових та 

представницьких функцій. Створення електронного парламенту забезпечить 

повну автоматизацію законотворчого процесу, інформаційну взаємодію 

Верховної Ради України з іншими органами державної влади та органами 

місцевого самоврядування, громадянами та юридичними особами за допомогою 

сучасних інформаційно-комунікаційних технологій із застосуванням новітніх 

стандартів доступу до інформаційних ресурсів парламенту.  

Це буде сприяти:  

• зростанню довіри громадськості до парламенту та залученню громадян 

(виборців) до його роботи;  

• більш гнучко реагувати парламенту на проблеми своїх виборців;  

• забезпеченню ефективної роботи парламенту, його прозорості, 

відкритості та підзвітності громадянам;  

• гарантуванню безпеки інформаційних ресурсів парламенту і 

конфіденційності інформації про особу;  

• налагодженню діалогу між парламентом, народними депутатами України 

та громадянами;  

• поліпшенню механізмів звітності парламенту, народних депутатів 

України перед виборцями;  
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• забезпеченню повного доступу громадян до інформації про роботу 

парламенту;  

• участі у глобальному інформаційному суспільстві. Впровадження 

електронного парламенту в Україні потребує створення таких ІКТ-стратегій як: 

взаємодії Парламенту з громадянами; інформування громадян; надання 

різнопланових каналів для отримання і поширення інформації [39]. 

До третьої групи інститутів державної влади, які діють на центральному 

(національному рівні), ми відносимо судову гілку влади, Верховний суд України, 

Конституційний Суд, оскільки одним із важливих секторів цифрового 

врядування є система цифрового (електронного) правосуддя. Поряд з іншими 

сервісами державних владних та управлінських послуг цифрове (електронне) 

правосуддя є одним із елементів цифрової демократії, який впроваджується з 

метою забезпечення доступності, підзвітності, ефективності зворотного зв’язку, 

інклюзивності, прозорості в діяльності органів державної влади. Судова влада є 

ключовим компонентом демократії. Тому справедливо вважається, що цифрове 

(електронне) правосуддя є найважливішою гранню цифрової демократії. 

Поєднання останніх суспільно-політичних тенденцій із сучасним економічним 

середовищем та новітніми інформаційними технологіями створює нові виклики 

і відкриває нові можливості. У тому числі й в реформуванні судочинства. Не 

можна не погодитись із твердженням про те, що повномасштабна реалізація 

проекту, що отримав назву «Електронний суд», допоможе вирішити існуючі 

проблеми в системі судочинства, а саме: забезпечити доступність правосуддя за 

рахунок обміну електронними документами між усіма учасниками судового 

процесу, скоротити судові витрати на поштові відправлення та виготовлення 

паперових документів, удосконалити та прискорити передачу судових 

документів між судами тощо. Електронне правосуддя спрямоване на 

забезпечення прозорості та доступності правосуддя, на підвищення якості 

роботи судів та значну економію державних коштів [16], а також поліпшення 

доступу до правосуддя.  
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Електронний суд, в Україні вже активно працює, однак про його 

можливості, на нашу думку, знає не так багато громадян. Поступово 

відбуваються суттєві зрушення, пов’язані з електронним правосуддям. Багато що 

реалізовується вперше не тільки в Україні, а також у світі: з’являються 

інноваційні рішення для врегулювання спорів, зокрема в режимі онлайн; 

функціонують стартапи, які також спрощують доступ до правосуддя та входять 

в інституційну картину цифрового управління в Україні. 

Таким чином, інституційна картина забезпечення е-урядування в Україні 

складається з чотирьох основних груп акторів. Це Президент України, 

виконавча, законодавча та судова гілки влади. Досвід свідчить, що політична 

воля, та взаємодія саме цих владних інститутів дозволяє з найменшими втратами 

та максимально ефективно впровадити в систему національного публічного 

управління принципи цифрового управління. І в схемі поділу: влада, бізнес і 

суспільство цифрове управління тут виступає, як комплекс процесів, методів та 

інструментів, що забезпечують, за рахунок застосування цифрових технологій, 

взаємодію органів і структур влади, з одного боку, бізнесу та громадянського 

суспільства, з іншого, з метою задоволення суспільних потреб і вироблення 

соціально значущих рішень.  

Таким чином, аналізуючи існуючу інституційну структуру забезпечення 

цифрового управління можемо її сформувати на дві інституційні групи (рис. 

2.2.). Перша група – поділ інституційної картини на дві групи:  

- інститути влади (президентська, законодавча, виконавча, судова, 

регіональні органи влади, органи місцевого самоврядування та підвідомчі 

організації);  

- інші соціальні інститути.  

Друга група – вичленення і угруповання т.зв. «нових» (електронних) 

інституційних утворень:  

- Електронний уряд (E-Government);  

- Електронна ділове середовище (E-Business);  
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- Електронна середовище, що забезпечує функціонування інститутів, що не 

відносяться до влади і бізнесу (E-Society).  

 

Рис. 2.2. Перспективна модель місцевого управління на базі цифрової 

платформи  

Тим самим ми використовуємо класичну схему поділу на три сфери: влада, 

бізнес і суспільство. На рис. 2.2 відзначені дві групи інститутів: інститути влади 

(у верхній частині схеми) та інші інститути (внизу з виділенням ролі, в якій 

кожен громадянин може взаємодіяти з конкретним типом інформаційних 

систем). Пунктиром обведені три групи електронних інституційних утворень (E-

Government; E-Business; E-Society). Для позначення каналів взаємодії 

використовуються традиційні для публікацій по темах, пов'язаних з електронним 

урядом позначення: G2C/C2G/G2B/B2G, де G означає Government (влада), С – 

Citizen (громадянин), B – Business (бізнес). Цифра 2 в даних позначеннях є 

зв'язкою, що означає напрям (від англ. «To», що співзвучно при проголошенні з 

англ. «Two»). Дані позначення стали загальновживаними і класичними після 
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перших публікацій, що описують канали взаємодії влади з різними акторами (як 

індивідуальними, так і інститутами).  

Для позначення взаємодії з інститутами, що не відносяться до влади і 

бізнесу (структури громадянського суспільства, преса, ЗМІ, соціальні медіа, інші 

організації, яких, слідуючи за Ю. Хабермасом, можна віднести до «публічної 

сфери»), ми вирішили використовувати позначення S (Society) і відповідно 

варіанти взаємодії: S2C/C2S/S2B/B2S/S2G/G2S. Кожну групу електронних 

інституційних утворень ми розділили на два типи каналів електронної взаємодії 

(сервіси або послуги зі своїм набором норм, правил, інституційних обмежень та 

інших характеристик): базові послуги і сервіси (державні/муніципальні, 

комерційні та громадські, пов'язані з електронною участю (взаємодія з владою, 

бізнесом і публічною сферою). На наш погляд, виокремлення інституцій 

електронної участі (E-Participation) є принципово важливим для пояснення 

моделі функціонування електронного урядування, тому що рівень врахування 

позиції невладних інститутів є основним критерієм успішності та ефективності 

функціонування всієї системи, яка, згідно з концепцією Governance, повинна 

бути орієнтована на задоволення суспільних потреб та вироблення соціально 

значущих рішень. Природно, в кожну групу входять і цифрові компоненти: 

електронне середовище (інфраструктура електронного уряду, електронні торгові 

майданчики, банкінг та ін), компоненти цифрової економіки, соціальні медіа, 

електронні ресурси ЗМІ, громадських організацій та рухів), а також відповідний 

набір інформаційних систем (державних/муніципальних), комерційні та 

громадські ресурси. Відповідно до моделі, взаємодія невладних інститутів та 

інституційних утворень з владними відбувається як безпосередньо (традиційні 

канали), так і опосередковано через механізми та інституційні канали та утворені 

E-Governance (E-Government; E-Business; E-Society).  

При цьому варто зазначити, що актори цього процесу в більшості випадків 

не ставлять в якості завдання обов'язково взаємодіяти саме з інститутами влади 

(ланцюжок: актор – електронні держпослуги – держ. інфосистеми – електронний 
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уряд – інститути влади – і назад), а вирішують свої завдання і без участі влади 

(ланцюжок: актор – електронні комерційні послуги – комерційні інфосистеми – 

банкінг – і назад). При цьому необхідно розуміти, що кількість та інтенсивність 

транзакцій, які здійснюються без участі державних систем і сервісів, істотно 

вище, ніж за участю держави. Природно, владні інституції впливають на всі 

процеси, які відбуваються в трьох групах електронних інституційних утворень 

(E-Government; E-Business; E-Society). Цей вплив здійснюється як через поточне 

нормативне регулювання (вертикальні стрілки, що вказують на керуючий вплив 

від влади до невладного інституційного середовища та до системи E-

Governance), так і окремими акціями контролюючого і репресивного впливу 

(перевірки дотримання норм, судові рішення тощо). Невладні інституційні 

утворення, в свою чергу, мають різні каналами зворотного зв'язку, у тому числі 

механізми електронної участі різного інституціонального походження.  

Зворотний зв'язок показаний на схемі вертикальними стрілками, які йдуть 

від невладних інститутів вгору до владних. Поділ каналів електронної участі (E-

Participation) на три групи є принципово важливим, тому що від інституційного 

походження залежить рівень їхньої легітимності та інші позиції, які істотно 

впливають на ефективність їхнього функціонування.  

Природньо, що важливими позиціями, які визначають функціонування 

моделі, є поточний стан інституційної картини суспільства, а також рівень 

нормативного регулювання, ступінь «тиску» бізнесу і громадянського 

суспільства на владу, рівень розвитку інститутів громадянського суспільства, 

якість людського капіталу та інші фактори. 

 

 

2.2. Цифрова трансформація системи публічного управління на 

міцевому рівні в Україні та світі в умовах цифровізації  
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Впровадження цифрових (інформаційно-комунікаційних) технологій і 

розвиток елементів цифрового управління розглядається в більшості країн світу 

як одне з пріоритетних стратегічних завдань і загальнонаціональних пріоритетів. 

Цифрові технології (а також пов'язана з ними діяльність) утворюють цифрову 

сферу сучасного соціуму, від якої в нинішніх умовах визначальним чином 

залежить його економічний та інноваційний потенціал, соціальний прогрес, 

ефективність управління, здійснення демократичних процедур, освіта, рівень 

людського розвитку, національна безпека і обороноздатність та багато іншого. 

Відставання країни в темпах зростання товарів і послуг, вироблених та 

наданих за допомогою ІКТ (так званий цифровий розрив), автоматично викликає 

її відставання і в інших галузях. І навпаки, динамічний, сталий розвиток 

цифрової сфери, за допомогою цифровізації і цифрової трансформації є 

фундаментальною підставою підвищення конкурентоспроможності країни на 

міжнародній арені та якості життя її громадян, що досягається багато в чому за 

рахунок зростання різноманітності та обсягів надання їм як традиційних, так і 

нових послуг, з використанням сучасних цифрових технологій. 

Таким чином, в світі склалася нова реальність, яка спонукає уряди всіх 

країн до проведення політики системної цифровізації за допомогою цифрової 

трансформації: вдосконалення відповідних галузей національного 

законодавства, оптимізація органів державної влади, місцевого самоврядування, 

розроблення і реалізації масштабних державних стратегій, проектів, програм. 

Безумовно, двома основними пріоритетами практично завжди є 

забезпечення пов'язаних з розвитком цифровізації міжнародних конкурентних 

переваг країни (регіону, міждержавного об'єднання) і оптимізація внутрішнього 

управління, як державного, так і самоврядного.  

Однак навіть побіжне порівняння різних моделей (стратегій) розвитку 

цифрового суспільства, що склалися в даний час в світі, дозволяє констатувати 

значну варіативність в концептуальних підходах, пріоритетах, механізмах і 

шляхах їхньої реалізації. При цьому ефективність їхнього застосування сильно 
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залежить від того, в якому культурно-цивілізаційному середовищі, регіоні або 

навіть країні реалізується та чи інша стратегія або програма. Інакше кажучи, 

універсальних моделей управління державою або навіть громадою за допомогою 

механізмів цифрової трансформації немає, дуже багато залежить від 

інституційного середовища [40].  

Навіть в рамках досить інституційно однорідного Європейського Союзу 

можна виділити декілька дуже успішних, але різних моделей розвитку цифрової 

економіки: скандинавську, центральну (ФРН), західноєвропейську (Швейцарія, 

Нідерланди), острівну (Сполучене Королівство) [48]. 

Таким чином, хоча Україна на даному етапі цифрової трансформації в 

країні і визначила чітко свій зовнішньополітичний курс на цифровізацію всіх 

галузей суспільства, включаючи систему державного управління та місцевого 

самоврядування, їй доводиться шукати власний шлях цифрової трансформації, 

орієнтуючись при цьому на стандарти і цілі світових масштабів використання 

цифрових технологій. Облік і раціональне використання відповідного досвіду 

інших країн є абсолютно необхідними для нашої держави на цьому шляху. Варто 

зазначити, що процес цифровізації управлінської діяльності динамічно набирає 

нових обертів, обсяг її становить, за окремими оцінками, близько 3 трлн доларів 

США в міжнародних масштабах. Для розуміння – даний показник становить 

понад третину загальної капіталізації найбільших підприємств у всьому світі, а 

також перевищує суму ВВП, наприклад, Великобританії і в цілому є значною 

сумою капіталу, яка відображає досягнення цифрової економіки всього лише за 

чверть століття. Цифровізація управлінської діяльності набуває все більш 

широкого впливу внаслідок поширення використання інтернету, який проникає 

в усі суспільні процеси [105].  

У цілому процес цифровізації управлінської діяльності – це не тільки ті 

відносини, які опосередковуються інтернетом, стільниковим зв'язком, ІКТ. 

Використання всього спектру функцій цифрових технологій в такий спосіб 

впливає на всю економіку країни: спрощуються господарські взаємодії; 
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знищуються довгі ланцюги посередників; прискорюється хід різних угод 

(кредиту, оренди, купівлі-продажу, сплати податків, розрахунків тощо); 

анулюються перепони доступу до ринків, завдяки чому усуваються просторові 

обмеження і створюються альтернативні комерційні майданчики; надаються 

конкурентні переваги підприємствам незалежно від їхніх розмірів та 

географічного розташування; з'являється можливість створення ефекту 

масштабу і реалізації його позитивної віддачі при зниженні витрат [110]. 

Так, цифрові технології та їхнє використання у всіх сферах 

життєдіяльності суспільства дозволяють створити нові бізнес-практики, які 

відображаються в появі гіг-економіки, фрілансерства, краудфандінга, 

краудінвестінга, краудсорсингу, краудкастінга, краудлендінга та інших нових 

видів послуг [36]. 

Проявом розвитку новітніх технологій є стрімке зростання кількості 

інтерактивних взаємодій, які по суті своїй носять сервісний характер. Існуючі 

види господарської діяльності знаходяться на різних етапах перетворень, 

обумовлених імплементацією цифрових технологій. Те, як суспільство опановує 

цифрові технології, свідчить про фундаментальне зрушення і поглиблення 

процесів цифрової трансформації, який проявляється:  

- у все більшій орієнтації цифрових технологій на всі види діяльності, 

у тому числі й на державне управління та місцеве самоврядування (таким чином, 

відбувається перехід від розвитку власне сфери державних та муніципальних 

послуг до сервісно-орієнтованої управлінської діяльності);  

- у переході від використання цифрових технологій, призначених для 

накопичення ретроспективних даних, в онлайн технології;  

- в русі від оцифрування (цифровізації) окремих сфер до повсюдного 

цифрового суспільства [36]. 

За оцінками аналітиків, кожен долар, інвестований в цифрову 

інфраструктуру, принесе додатково 5 доларів в ВВП до 2025 року.  
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Цифрова трансформація нерівномірно розвивається в світовому 

господарському середовищі. В окремих національних економіках з різною 

швидкістю, але неминуче змінюється процес праці, трудові відносини, 

зайнятості. У країнах з розвиненою економікою і в галузях, які легко піддаються 

автоматизації, за останні 20 років скоротилася частка працівників середньої 

кваліфікації [109].  

У 2015 р. вперше був розрахований Digital Economy and Society Index 

(DESI) з метою виявлення напрямів пріоритетних інвестицій в створення 

цифрового ринку і сприяння країнам ЄС в поліпшенні цифрової продуктивності 

[105].  

Він складається з п'ятьох субіндексів, які охоплюють 37 показників та 

вимірюють розвиток: 

- інфраструктури для підключення до швидкісного інтернету 

(Connectivity); 

- розвитку людського капіталу (Human Capital); 

- використання громадянами інтернету (Citizen use of Internet); 

- інтегрованості цифрових технологій в бізнес-процеси (Integration of 

Digital Technology); 

- охоплення цифровими технологіями публічного сектора (Digital public 

services). 

Роль змін, яка оцінюється субіндексами, неоднакова в досягненні цифрової 

продуктивності і вимірюється з урахуванням коефіцієнта вагомості кожного з 

них за абсолютними показниками та темпам їхніх змін. Так, за допомогою 

використання даних субіндексів для кожної держави було виділено чотири групи 

країн ЄС. До групи країн з найсучаснішою цифровою економікою в ЄС за 

індексом DESI віднесені Данія, Фінляндія, Швеція і Нідерланди, в групу з 

низькими результатами – Румунія, Болгарія, Греція та Італія. 

За Індексом цифрової економіки та суспільства у 2020 р. на основі даних 

2019 р. Фінляндія, Швеція, Данія та Нідерланди мають найдосконаліші цифрові 
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економіки країн ЄС, за якими слідують Мальта, Ірландія та Естонія. Найнижчі 

показники за цим показником мають Болгарія, Греція, Румунія та Італія. Аналіз 

даних, свідчить, що хоча європейські країни займають високі місця в аналогічних 

світових рейтингах, але поступаються Японії, Південної Кореї і США [133].  

Компанія Huawei четвертий рік поспіль досліджує тенденції розвитку 

цифрової трансформації за допомогою розробленого її фахівцями глобального 

індексу мережевої взаємодії (Global Connectivity Index, GCI) [151]. Вона 

зазначає, що зростання індексу свідчить про підвищення рівнів 

конкурентоспроможності, інноваційності та продуктивності в державі.  

Досліджуючи динаміку індексу глобальної мережевої взаємодії за два 

останні роки за трьома групами країн, об'єднаних за рівнем ВВП на душу 

населення і ступеня розвитку цифрових технологій (лідери, послідовники, 

початківці), аналітики компанії Huawei зробили висновки, що цифрова 

диференціація досить швидко стає «цифровою прірвою», оскільки, хоча країни-

початківці і здійснюють розвиток цифрових технологій, темпи зростання даної 

групи вдвічі нижче, ніж у лідерів, і розрив між країнами зростає. Новеллізація 

найсучасніших процесів в провідних країнах дозволяє визначити формування 

національних моделей цифровізації: «Індустрія 4.0» – в Німеччині; 

«Промисловий інтернет» – в США; «Всеохоплююче суспільство» (ubiquitous 

society) – в Японії [110].  

Загалом ключовою умовою цифровізації системи державного управління 

та місцевого самоврядування є формування внутрішнього попиту на цифрові 

технології і використання їх громадянами, бізнесом, галузями економіки і, що 

найважливіше, державою та органами публічної влади на всіх рівнях. Серед 

великої кількості сучасних цифрових технологій, що визначають цей процес, 

особливе місце займає модель цифрового публічного управління та дотична до 

неї модель цифрового місцевого самоврядування, ефективність впровадження 

яких залежить від багатьох чинників політичного, соціального, економічного, 
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інформаційного, науково-методичного, організаційного, нормативно-правового 

характеру. 

Без урахування зазначених факторів, визначення їхньої пріоритетності, 

взаємозв'язків неможливе формування науково-обґрунтованої державної 

політики та здійснення державного-управлінського впливу на реалізацію 

цифрової трансформації і розвиток цифрової економіки в Україні у цілому. 

Зазначене вище обумовлює актуальність завдання щодо створення 

багатофункціональної моделі місцевого самоврядування в Україні, яка могла б 

повноцінно відповідати за цифровізацію (цифрову трансформацію) всіх 

суспільних, політичних, економічних процесів на місцевому рівні.  

До основних внутрішніх проблем щодо впровадження подібної цифрової 

моделі місцевого самоврядування в Україні необхідно, на нашу думку, віднести: 

- відсутність офіційно визначеного категорійно-понятійного апарату в 

сфері цифровізації та цифрових трансформацій; 

- недосконалість нормативно-правового, інформаційно-аналітичного, 

науково-методичного, фінансового, організаційно-технічного, кадрового 

забезпечення тощо. 

Для оцінки стану впровадження подібної моделі місцевого 

самоврядування і виявлення тенденцій розвитку цифрової трансформації 

суспільства загалом по країні, перш за все його технічної і технологічної 

складової, необхідна інтегрована система показників та індикаторів, заснована: 

на даних державного статистичного обліку; результатах спеціальних емпіричних 

досліджень ринку інформаційно-комунікаційних і цифрових технологій, 

проведених українськими та зарубіжними компаніями; обліку рейтингових 

оцінок таких міжнародних організацій, як ООН, ЄС, Світовий Банк, ITU, ОЕСР 

та інші. 

Крім системи показників та індикаторів, повинні бути розроблені і 

офіційно схвалені методики моніторингу, аналізу та прогнозування ситуації в цій 

сфері в коротко-, середньо- і довгостроковій перспективі, а також виділені 
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відповідні ресурси на здійснення інформаційно-аналітичного забезпечення, 

визначено сукупність джерел і користувачів інформації, встановлені регламенти 

їхньої взаємодії і вимоги до інформації. Тобто повинна бути створена система 

інформаційно-аналітичного забезпечення процесу цифрової трансформації 

політичних мереж та соціально-економічних систем загалом всіх рівнів, від 

загально-державного до місцевого. 

На даному етапі цифрових трансформацій у вітчизняній системі 

публічного управління такої всеохоплюючої консолідованої моделі управління 

не існує, що вкрай негативно впливає на ефективність публічної політики та 

публічного управління суспільних сфер країни, які реалізуються практично в 

умовах відсутності зворотного зв'язку і базуються в основному на неточних, 

неповних і суперечливих статистичних даних, інтуїтивних уявленнях і 

попередньому досвіді осіб, які приймають стратегічні рішення. 

Найбільш раціональним представляється підхід, заснований на 

застосуванні порівняльного аналізу для сукупності існуючих моделей та 

індикаторів, визначення відповідно до обраного критерію кращої і її уточнення 

з метою максимального уваги до особливостей цифрових трансформацій в 

Україні. 

В якості інтегрованої характеристики рівня розвитку цифрового 

суспільства або його структурних елементів використовуються композитні ІКТ-

індекси (е-індекси), побудовані на базі наборів ІКТ індикаторів, при цьому набір 

індикаторів і методика побудови індексу в значній мірі залежать від обраних 

пріоритетів. 

У світі існує більше двадцяти міжнародних е-індексів, але найбільш 

вживаними вважаються відображені в табл. 2.1. 

Для підвищення достовірності, точності та надійності даних доцільно 

здійснити їхні об'єднання з різних джерел і забезпечити надання користувачам 

відповідно їхніх вимог до якості відповідної інформації. 
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Таблиця 2.1.  

Найбільш поширені міжнародні композитні ІКТ-індекси 

 

Назва індексу (англ) Назва індексу (укр)  Розробник Рік розробки 

Digital Opportunity 

Index, DOI 

індекс цифрової 

здатності, або 

цифрової 

перспективи 

ITU в межах WPIIS 2015 

Digital Access Index, 

DAI 

Індекс цифрового 

доступу 

ITU 2015 

Information Society 

Index, ISI 

Індекс 

інформаційного 

суспільства 

Компанія IDC 2005 

Networked Readiness 

Index 

Індекси 

Гарвардської 

методики оцінки 

мережевого світу 

Гарвардська школа 1990 

 

З цією метою необхідно координувати зусилля різних суб'єктів, причетних 

до вирішення даної проблеми. В умовах функціонування всіх цифрових систем, 

які здійснюють діяльність у рамках публічного управління України з метою 

підвищення якості життя населення та рівня конкурентоспроможності 

українського бізнесу, органів місцевого самоврядування в умовах формування 

світової цифрової економіки, урядом нашої країни було схвалено Концепцію 

розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018 – 2020 рр. та 

затверджено план заходів щодо її реалізації [93].  

Один із важливих напрямів в цифровій державі – створення єдиного 

інформаційного простору для всіх господарюючих суб'єктів і суб'єктів 

управління. Вважається, що даний підхід дозволить підвищити ефективність 

публічного управління на всіх рівнях. Потреба в подоланні низки негативних 

тенденцій і необхідність вирішення серйозних проблем, що перешкоджають 

становленню України як цифрової держави, вимагають проведення реформ в 

першу чергу в сфері публічного управління. 
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У цьому контексті безумовну актуальність набувають питання 

дослідження моделей публічного управління цифровими трансформаціями, що 

сформувалися і реалізовані в різних країнах. Це дасть можливість порівняти 

основні цифрові параметри вітчизняних і зарубіжних органів влади, дозволить 

ставити питання про наближення публічного управління в Україні до кращих 

світових зразків. 

У цілому під моделлю управління розуміється теоретично вибудувана 

цілісна сукупність уявлень про те, як виглядає (або як повинна виглядати) 

система управління, її структура і принципи функціонування, як вона взаємодіє 

з різними суб'єктами, як адаптується до змін у зовнішньому середовищі тощо. 

Модель структури публічного управління повинна відповідати вимогам 

конкретних періодів побудови інформаційного суспільства. 

Для побудови таких моделей необхідно: 

-  визначити фази (етапи) розвитку цифрових трансформацій; 

- визначити, які показники (індикатори) розвитку (стану) цифрової 

економіки відповідають певним фазам і етапам; 

- створити перелік найважливіших заходів цифровізації і цифрової 

трансформації в різних напрямках діяльності для досягнення необхідних 

показників; 

- ввести відповідну структуру органів публічної влади в Україні, яка в змозі 

забезпечити реалізацію цих заходів. 

До структури моделі необхідно віднести: 

- складові системи державного регулювання цифрових трансформацій 

(органи влади, структурних підрозділів та ін.); 

- функції і завдання органів влади, визначені нормативно-правовою базою; 

- складові цифрової інфраструктури держави; 

- показники (індикатори) розвитку (стану) цифрових трансформацій. 

Порівняльний аналіз моделей публічного управління в різних країнах 

свідчить про те, що інститути і механізми публічної влади країн Європи, США, 



 107 

Японії, України та інших обумовлені різним історичним, економічним, 

політичним і культурним досвідом. У кожній з моделей функціональність 

органів публічного управління підтримує необхідний рівень регулювання 

соціально-економічних процесів і забезпечує стабільний суспільний розвиток. 

Серед основних факторів, що впливають на процес цифровізації 

публічного управління, зокрема на місцевому рівні, в зарубіжних країнах, можна 

виділити: 

- особливості ринкової економіки, які виражаються в стимулюванні 

свободи підприємництва, вільного руху робочої сили, конкурентності ринку 

праці; 

- розвиток громадянського суспільства і соціального партнерства в 

цифровому середовищі; децентралізацію влади й проведення ефективної 

структурної та регіональної політики для поліпшення соціально-економічних 

умов життя громадян; 

- реалізацію соціально значущих проектів, що сприяють дотриманню 

принципів соціальної рівності і справедливості [110].  

У значній мірі особливості цифрових моделей державного управління та 

місцевого самоврядування, які пов'язані перш за все з характером економічних 

відносин. Сьогодні існують декілька управлінських моделей з різними 

варіантами взаємин держави та регіонів в умовах цифровізації: 

1) в моделі США на місцевому рівні превалюють конкуренція і ринкові 

методи, а державне втручання здійснюється в рамках ліберальної ідеології; 

2) в соціально-ринкової моделі (країни ЄС) держава та самоврядування 

відіграють активну роль в забезпеченні добробуту громадян, пом'якшення 

наслідків економічних ризиків, але вартість соціальних програм досить висока, 

що призводить до зростання податків, появи проблем на ринку праці; 

3) в моделі державного капіталізму (Росія, Китай) держава займає активну 

економічну позицію, централізовано керує муніципальними утвореннями, бере 

участь в управлінні багатьох приватних компаній, в контролі над основними 
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галузями економіки, банківській сфери, ЗМІ. Це дає можливість контролювати 

темпи розвитку економіки і суттєво впливати на перерозподіл суспільних благ 

[48].  

Справжніми представниками цифрової епохи можна назвати такі країни з 

модернізованою системою державного управління та місцевого самоврядування 

відповідно до вимог цифрової економіки, як Великобританія і Канада. Так, в 

результаті ефективного впровадження електронного урядування в Канаді 

надання послуг, розрахункові операції та взаємодія з громадянами та 

представниками бізнесу (наприклад, реєстрація нових підприємців, отримання 

водійських прав, ліцензій на рибальство і полювання, оплати штрафів за 

неправильну паркування і т.д.) стали здійснюватися в електронному вигляді 

через електронні кіоски або інтернет. У такий спосіб надання послуг 

користується попитом у 95% канадців. При цьому позиція уряду Канади полягає 

в тому, що надання послуг через електронні засоби зв'язку має доповнювати, а 

не замінювати інші засоби комунікації [112].  

Завдяки використанню електронного уряду в Канаді стало тіснішим 

співробітництво з надання послуг між федеральним рівнем влади та місцевим 

самоврядуванням. Діяльність уряду Канади стала більш відкритою і прозорою 

для громадян, адже будь-який громадянин отримав можливість ознайомитися зі 

звітами та планами будь-якого канадського державного органу на його 

офіційному сайті. Цифровізація дозволила канадцям брати активнішу участь у 

державних справах і контролювати дії уряду, а отже, істотно сприяло розвитку 

громадянського суспільства.  

У перше десятиліття нового тисячоліття державне управління в 

Великобританії продовжувало розвиватися в рамках, визначених ще за часів 

М. Тетчер, і на основі моделі цінностей і норм, якими державні службовці 

повинні керуватися в професійній діяльності. У країні була розроблена програма 

модернізації уряду. Особливого значення в модернізації уряду отримала одна з її 

складових – програма робіт зі створення системи електронних державно-



 109 

муніципальних послуг в Великобританії «Електронні громадяни, електронний 

бізнес, електронний уряд». У контексті публічного управління та 

структурування даної системи була розроблена стратегічна концепція надання 

публічних послуг в інформаційну епоху [31, с. 22]. 

Урядова стратегія Великобританії передбачає розвиток і використання всіх 

електронних видів сервісу. Це означає, що послуги можуть надаватися через 

інтернет, мобільний зв'язок, цифрове телебачення, центри обслуговування. У 

зв'язку з цим варто звернути увагу на значні досягнення щодо створення в 

Великобританії системи «Електронний уряд» (Е-government), що дозволило їй 

стати одним з лідерів серед інших європейських країн в цьому напрямку. Мета 

масштабної програми модернізації та реконструкції державного управління з 

використанням інформаційних технологій полягає в тому, щоб проекти 

«електронного уряду» не тільки включали надання інформації громадянам, а й 

сприяли підвищенню ефективності, оперативності та взаємодоповнюваності 

роботи державного апарату та місцевих органів влади загалом. Також у 

Великобританії досить успішно вирішується завдання з отримання громадянами 

всіх державних послуг у режимі онлайн. Розвивається система сплати податків 

через інтернет, створюються сучасні інформаційні портали для населення, 

електронні «універсами» [16].  

Що стосується досвіду українських аналітиків щодо розробок систем 

цифрового управління в різних сферах бізнесу, а також на рівні держави, варто 

відзначити, що частіше за все ключова проблематика питання полягає в 

неправильному трактуванні системи «цифрового управління». [8] На нашу 

думку, дана оновлена структура повинна не являти собою автоматизацію 

існуючих процесів, а відображати суть революційного реінжинірингу в системі 

менеджменту. Тобто, подібна модернізація передбачає повноцінне формування 

нової моделі, де основою виступає цифрова платформа. Безумовно, методології 

взаємодії учасників в рамках платформи істотно відрізняються від тих, що 

притаманні традиційним бізнес-моделям. Крім цього, підвищується рівень 
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значущості аутсорсингу з метою поповнення непрофільних або непродуктивних 

процесів.  

На підставі аналізу публікацій з даної проблематики очевидний висновок 

про те, що під цілісною цифровою платформою варто розуміти не систему 

бізнес-аналізу, а інтелектуальну структурну одиницю, функція якої полягає в 

управлінні кожним співробітником компанії або елементом механізму 

глобальнішої системи за допомогою керівництва принципами, які закладаються 

ідеологом. 

Так, модель мережевого менеджменту має ряд переваг з огляду на 

скорочення рівнів ієрархії системи управління, а також збільшення швидкості 

протікання всіх процесів. 

У сучасних умовах Україна тільки починає свій шлях цифрової 

трансформації відповідно до вимог цифровізації. Але більшість сфер вже 

наближаються до світових стандартів цифрового управління, тому фахівці все 

частіше згадують про необхідність створення комплексної моделі публічного 

управління у рамках цифровізації і цифрової трансформації всіх сфер 

суспільного життя. 

Так, на деяких підприємствах, які адаптують власний бізнес до сучасних 

умов конкуренції на цифровому ринку, вже існують повноцінні апробовані 

інформаційні системи менеджменту, які побудовані на базисі розробки 

«Індустрії 4.0» і Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України 

на 2018 – 2020 рр. Також необхідно зауважити, що власне деякі провідні бізнес-

структури стали такими собі «пілотними» проектами, на основі яких, керуючись 

успішним досвідом були впроваджені державні проекти на базисі розробки 

«Індустрії 4.0» і власне розроблена та ухвалена Концепція розвитку цифрової 

економіки та суспільства України на 2018 – 2020 рр.  

Власне, 2019 р. ознаменувався запуском державних програмних продуктів 

(для прикладу «ДіЯ»), оскільки необхідність безперервного і швидкого зв'язку 

між суспільством і державними та місцевими органами влади стала причиною 
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актуальності даного програмного забезпечення. Порівняльний аналіз спільних та 

відмінних рис цифровізації управлінської діяльності органів місцевого 

самоврядування в Україні та за кордоном підтверджує актуальність платформи 

для цифровізації всіх підприємств приватного, муніципального та державного 

секторів країни.  

Однак, потрібно зауважити, що цифровізація загалом, та впровадження 

цифрових трансформацій зокрема, у вітчизняну систему державного управління 

та місцевого самоврядування несе в собі не тільки позитивні сторони. На даному 

етапі постає низка проблем, для ефективного забезпечення цих процесів як на 

загально державному, так і на місцевому рівнях. І якщо на загально-державному 

рівні вдається досить швидко вирішувати основні недоліки, то ОМС таку 

можливість мають не завжди, і багатьом ОМС притаманні різноманітні недоліки 

та труднощі пов’язані з реалізацією державної політики цифровізаціії.  

На сьогодні не лише не вирішуються наявні, але і з'являються все нові 

фактори, які ускладнюють і без того не просту роботу ОМС в сфері цифровізації 

їхньої управлінської діяльності. Ми спробували узагальнити основні проблемні 

моменти реалізації програм цифровізації в органах місцевої влади України (табл. 

2.2.). 

Таблиця 2.2. 

Основні проблеми цифровізації в органах місцевого самоврядування 

 

Проблеми цифровізації ОМС Наслідки 

Категорія Зміст 

Фінансування Не відпрацьована 

система фінансування 

заходів щодо 

цифровізації ОМС. 

Значна частина ОМС змушена 

працювати в сфері цифровізації за 

залишковим принципом, оскільки є 

дотаційними. Формується 

колосальний цифровий розрив між 

великими і малими громадами. 

 До теперішнього часу, у 

сфері цифровізації не 

сформовані механізми і 

не відпрацьована 

практика фінансування 

заходів в інтересах 

На нашу думку, цим пояснюється 

практично повна відсутність ОМС 

серед учасників національних та 

міжнародних цільових програм з 

цифровізації та інших заходів, що 

проводяться на державному рівні. 
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ОМС з державного 

бюджету, в тому числі і 

за умови дольової 

участі. 

Нерівномірний розвиток 

каналів 

широкосмугового 

зв'язку 

Розвиток каналів 

широкосмугового 

зв'язку для сільських, 

віддалених і 

малочисельних районів 

хронічно відстає від 

загального рівня. 

Нерівномірний розвиток каналів 

широкосмугового зв'язку, залишає 

більшість електронних сервісів 

недоступними для сільських 

поселень, а подекуди й невеликих 

міст. Особливого значення це набуває 

після адміністративної реформи та 

укрупнення адміністративних 

кордонів районів України. 

Кадрове забезпечення У ОМС (ОТГ) бракує 

фахівців, що володіють 

необхідним досвідом і 

кваліфікацією для 

проведення робіт з 

цифровізації. 

Для значної частини ОМС, не тільки 

на рівні ОТГ, а й для багатьох районів 

проведення робіт з цифровізації 

проблематично – немає фахівців, що 

володіють необхідним досвідом і 

кваліфікацією. 

Інформаційна взаємодія 

ОМС з органами 

державної влади та 

державними 

інформаційними 

системами 

ОМС беруть участь у 

міжвідомчій 

інформаційній взаємодії 

в електронному вигляді 

в режимі 

«одностороннього 

руху» – надаючи 

передбачену 

законодавством 

інформацію органам 

влади різних рівнів і не 

отримуючи взамін 

інформаційного та 

матеріального 

забезпечення, що 

необхідно для 

виконання своїх 

повноважень. 

Залучення ОМС до роботи 

державними інформаційними 

системами є перекладанням на них 

частини функцій державної влади, які 

не підкріпленим необхідним 

фінансуванням. 

Практично повна 

відсутність методичних 

і типових проектних 

рішень для 

інформатизації органів 

місцевого 

самоврядування, багато 

в чому пов'язане з тим, 

що замовниками всіх 

успішних 

муніципальних 

інформаційних систем є 

великі міста, які 

фінансово не 

Рішення, які до теперішнього часу 

створювалися з ініціативи державних 

структур як типові, не в повній мірі 

враховують інтереси і специфіку 

роботи ОМС і більше орієнтовані на 

забезпечення інформацією місцевого 

рівня відповідних державних 

інформаційних системам. 
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зацікавлені у доведенні 

їх до типового рівня. 

Україна поки що не має 

єдиної системи 

нормативно-довідкової 

інформації. 

Несумісність, дублювання і 

роз'єднаність інформаційних 

ресурсів. 

Зазначений перелік проблем не є вичерпним. Проте, варто зазначити, що 

всупереч хронічного дефіциту фінансування, за останнє десятиліття в 

становленні і розвитку цифрового управління в Україні зроблено головне: 

• успішно експлуатуються рішення у сфері цифрових комунікацій на 

місцевому рівні; 

• створені та підтримуються в актуальному стані автоматизовані цифрові 

інформаційні системи і інформаційні ресурси з усіх найбільш пріоритетних 

напрямів діяльності ОМС, які здатні стати прототипом для типових рішень; 

• велика частина інформаційних ресурсів країни формується і зосереджена 

на місцевому рівні; 

• в більшості міст створені й успішно діють спеціалізовані підрозділи, які 

вирішують питання інформатизації та цифровізації; 

• сформувався цілий напрям в діяльності організацій-розробників, 

орієнтований на створення автоматизованих інформаційних систем (АІС) в 

інтересах органів місцевого самоврядування. 

Однак, доводиться констатувати, що всі досягнення цифровізації ОМС, 

описані вище, відносяться в основному на частку великих «міст-донорів». При 

цьому цифровий розрив у сфері цифровізації між ними та іншими дотаційними 

громадами і в першу чергу невеликими ОТГ постійно зростає. 

Все це відбувається в дуже непростих політичних й організаційних умовах. 

Політика держави щодо розвитку інформаційних технологій та цифровізації за 

минулі майже чверть століття була вельми непослідовною. Постійно 

змінювалися пріоритети: «держава у смартфоні», «електронний уряд»; 

електронний цифровий підпис; «інформаційне суспільство»; надання державних 

і муніципальних послуг в електронному вигляді і «міжвідомчу інформаційну 

взаємодію в електронному вигляді». Спільним тут є те, що всі заходи 
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передбачали участь органів місцевого самоврядування на добровільно-

примусовій основі. Це зважаючи на те, що численна кількість громад, в силу 

дефіцитності бюджету, не мали для вирішення таких грандіозних завдань ні 

коштів, ні спеціалістів для адаптації таких ініціатив, ні єдиної комунікаційної 

управлінської платформи, яка могла би координувати процес цифровізації 

органів місцевого самоврядування.  

Таким чином набуває актуальності та необхідності для змістовного 

обґрунтування зарубіжного позитивного досвіду впровадження в українському 

просторі нової моделі державного цифрового управління на базі цифрової 

комунікаційно-управлінської платформи, яка буде ефективною в масштабах 

місцевого управління всієї країни, та буде зважати на усі виклики цифрової 

економіки на місцевому рівні. 

Ієрархію окремого органу місцевої влади в рамках нової платформи 

представляється можливим транслювати на структуру великої державної 

монополії, галузі або держави, що, безсумнівно, приведе до її спрощення з точки 

зору скорочення рівнів управління і до підвищення її ефективності. 

Базову проблематику питання може становити той факт, що центральний 

орган нової моделі не зможе впоратися з усіма питаннями, що виникли стосовно 

прийняття рішень в результаті впровадження моделі. У той же час, ймовірно, 

виникне значимий недолік спеціалізованих менеджерів з професійними 

функціями управлінців нового часу. Так, рішенням даного питання може стати 

стратегічне планування та прорахування подібних ситуацій в структуру 

платформи, розроблену для управління великими об'єктами.  
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Рис. 2.3. Перспективна модель місцевого управління на базі цифрової 

платформи 

З метою підвищення рівня обліку і контролю системи управління 

консолідація повноважень в умовах ведення бізнесу великою компанією нівелює 

необхідність створення дочірніх підприємств, а значить, комунікаційні зв'язки в 

глобальній системі управління місцевими органами влади будуть більш 

ефективними. Необхідною умовою усунення роз'єднаності та різнорідності 

функціоналу буде всього лише підключення всіх необхідних структурних 

елементів системи управління місцевими органами влади до створеної 

платформи для забезпечення взаємодії з єдиними для всіх правилами і 

ефективного вибудовування каналів комунікації і передачі даних. 

Так, модель управління країною буде відображена системою, де органи 

влади забезпечують надання державних сервісів громадянам і бізнесу на основі 

єдиної законодавчої бази, «захистом» в єдину державну інформаційну систему, 

як зображено на рисунку 2.3. По суті, це і є «цифрове управління», яке сьогодні 

поступово створюється. 

Таким чином, інтеграція і запровадження єдиних прозорих правил для всіх 

учасників системи державного управління та місцевого самоврядування не 

тільки підвищать ефективність і якість цифрового управління, а й скоротить 

штат службовців. Крім цього, така модель зробить зайвими цілі проміжні ланки 

державних відомств, тому що міністерства будуть отримувати зворотний зв'язок 
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про виконання поставлених завдань безпосередньо від галузей і регіонів в 

режимі реального часу за об'єктивними показниками-метриками. 

Ця ж система завдяки «плоскому» управлінню і прозорості всіх даних 

допоможе ліквідувати, або мінімізувати, ризики від такої серйозної проблеми, як 

корупція. Тобто, в умовах цифрової трансформації відбудеться не тільки 

сервісна орієнтація бізнесу, сервісна орієнтація держави, але й що не менш 

важливо сервісна орієнтація ОМС. 

2.3. Особливості кадрового забезпечення діяльності органів місцевого 

самоврядування в умовах цифровізації 

 

Технологічні зміни внесли серйозні корективи як у формування глобальної 

економічної системи, так і в економіку окремих ринків, підприємств та установ. 

Організації всіх типів та розмірів вже сьогодні покладаються на цифрові або 

інформаційно-комунікаційні технології, щоб залишитися 

конкурентоспроможними. Через важливість і розповсюдженість ІКТ організації 

та установи повинні бути в змозі управляти цифровими ресурсами та 

інфраструктурою.  

Однак, незважаючи на те що багато організацій вже включилися в 

«цифрові перегони», не всі розуміють, як вбудуватися в нову цифрову 

реальність. Формування ключових компетенцій у період становлення цифрової 

держави відіграє важливу роль і має певну специфіку, тому що скоро не буде 

мати місце жодна сфера діяльності, в якій не використовувалися б або не лежали 

в основі компетенції в сфері ІКТ. Адаптуватися і нормально функціонувати 

органам державної влади та місцевому самоврядуванню в сучасному світі 

допоможе виключно володіння і постійний розвиток ключових компетенцій в 

даній сфері. Варто звернути увагу, що працівники приватного сектору значно 

швидше удосконалюють свої цифрові компетентності, аніж публічні службовці. 

Саме тому, аналіз досвіду приватного сектору та виокремлення ефективних 
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практик є важливим для формування стратегії цифрової трансформації 

діяльності органів публічної влади. 

Кращі організації – так звана «цифроеліта» (англ. Digirati від поєднання – 

«digital» і «literati» – еліта комп'ютерної індустрії і онлайн-спільнот, що об'єднує 

відомих вчених в області обчислювальної техніки, авторів техновидань і 

блогерів [131, 1]) – поєднують активність у сфері цифрових технологій та сильне 

керівництво, здійснюючи перехід від просто використання ІТ до трансформації 

бізнесу. Це те, що називають «цифровою зрілістю». Організації за цією ознакою 

істотно розрізняються, і ті, які є більш зрілими з точки зору цифрових технологій, 

перевершують своїх конкурентів в управлінні. 

Аналітики з Capgemini Consulting (світовий лідер у сфері консалтингу, 

цифрової трансформації, технологій та інженерних послуг) [126] і MIT Sloan 

School of Administration проаналізували понад 400 великих приватних і 

державних компаній з різних галузей, щоб зрозуміти, що для них означає 

цифрове управління. Результати дослідження показали, що від застосування 

нових технологій і методики управління фінансові показники залежать 

наступним чином:  

- компанії, що активно використовують технології і нові методи цифрового 

управління, в середньому на 26% більш прибуткові від своїх конкурентів;  

- організації, які багато інвестують в цифрові технології, але при цьому 

приділяють мало уваги цифровому управлінню, мають фінансові показники на 

11% нижчі;  

- більш консервативні компанії, які покращують тільки менеджмент, 

отримують додатково 9% до прибутку, але потенційно можуть придбати за 

допомогою цифрових технологій втричі більше;  

- ті, хто ще не вибрали цифрову стратегію розвитку, мають негативні 

фінансові показники в порівнянні з іншими гравцями ринку – мінус 24% [167].  

За результатами дослідження очевидним є висновок про те, що сьогодні 

потрібні професіонали, здатні не тільки провести цифрову трансформацію, а й 
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розробити для підприємств/установ нові моделі цифрового управління. Таким 

чином, цифрова трансформація і цифрове управління вимагають нових фахівців 

з якісно іншими навичками і ключовими компетенціями, що неминуче тягне за 

собою реформування системи освіти, появу сучасних освітніх інститутів і 

пропозицію актуальних освітніх (навчальних) програм. 

Організаційна структура трансформованих установ (організацій, 

компаній) стає гнучкішою. З'являються нові позиції (посади), в тому числі топ-

рівня, наприклад, CDO (Chief Digital Officer – директор по цифровізації) або, для 

прикладу, директор з підбору digital-фахівців. Вимоги до компетентностей 

«старих» співробітників змінюються: директор з розвитку все частіше повинен 

володіти технологіями, а виробник контенту – працювати зі статистикою і 

аналітикою. Вузькі спеціалізації перестають цінуватися. Зростає значення 

додаткового професійного навчання та перекваліфікації. 

Ключовим завданням внутрішніх комунікацій стає розвиток культурного 

середовища цифровізації і організація взаємодії співробітників. Технічна робота 

працівника відділу кадрів передається програмам, які діють на основі великих 

даних («big data») і штучного інтелекту («artificial intelligence»). На його місце 

приходить HR-експерт, зосереджений на людському капіталі компанії і розвитку 

бренду роботодавця. 

Завдання ж CEO (англ. chief executive officer, CEO) – найвища виконавча 

посада у компанії, організації або агенції) – вже не тільки загальне керівництво і 

підвищення капіталізації бізнесу, але формування концепції компанії в цифровій 

економіці та донесення цієї концепції співробітникам і стейкхолдерам. Складно 

уявити успіх трансформацій в організації, яка надає перевагу жорсткій 

субординації, консервативній моделі прийняття рішень, бюрократизації 

процесів. Максимальна співпраця, спільна творчість, спілкування на рівних і 

зміцнення горизонтальних зв’язків усередині організації набагато ближча до 

сучасного цифрового світу. 
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З іншого боку, технології «big data» і штучний інтелект трансформують 

призначений для користувача досвід і дозволяють кардинально збільшити 

ефективність діяльності організації. Це означає появу нових завдань у зовнішніх 

комунікаторів: маркетологів, піарників і фахівців з послуг. Зростає роль 

«аналітики уваги», таргетованої роботи з клієнтом і digital-маркетингу. Зокрема, 

PR-фахівці та маркетологи можуть виміряти ефективність комунікації виходячи 

з бізнес-показників і коригувати інформаційну кампанію з точністю до кожної 

емоції окремого користувача.  

Зовнішня комунікація стає не просто позитивною або негативною – вона 

стає «розумною». Цифровізація зробила можливим об'єднання зв'язків з 

громадськістю (англ. – Public Relations, PR) і аналітики. Стратегію управління 

тепер можна вимірювати як якісними, так і кількісними показниками. 

Також спостерігається ще один ефект цифровізації – нові формати і нові 

види контенту, пов'язані з тим, що аудиторія все більше часу проводить в мережі. 

Щоб бути готовими до викликів цифровізації державним органам влади та 

органам місцевого самоврядування необхідно розвивати компетенції персоналу 

вже сьогодні. 

На підставі прийнятої Концепції розвитку цифрової економіки та 

суспільства України міністерствам і вузам доручено, по-перше внести зміни до 

реєстру професій та розроблення програми впровадження цифрових 

спеціальностей у відповідні навчальні програми профільних закладів освіти. По-

друге, розробити проекти актів щодо розвитку цифрових навичок громадян та 

модернізації систем дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної 

(професійно-технічної), вищої освіти та освіти дорослих, у тому числі з 

урахуванням моделей державно-приватного партнерства та створення 

відповідних стимулів для розвитку неформальної освіти, спільно створити і 

оновити освітні стандарти. У співпраці з академічними установами, 

промисловістю та ІТ-сектором потрібно визначити ряд напрямів навчальної 

діяльності, стандарти, навички та компетенції, необхідні в умовах цифровізації, 
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відповідно до міжнародних і державних стандартів освіти та на основі досвіду і 

прикладів подібних програм провідних світових і національних вузів. Таким 

чином, в контексті обставин, що склалися формуванню ключових компетенцій 

відводиться особлива роль, оскільки вони і забезпечують початок цифрового 

розвитку держави [90]. 

Нові знання, як і динамізм, керованість, адаптивність, мобільність, 

інноваційність, є системними елементами нового виду конкуренції – 

гіперконкуренції, що з'явилася в результаті розвитку цифрової економіки [128].  

Перераховані аспекти є глобальними перевагами, якими володіють світові 

країни-лідери. Керувати організацією з ростом впливу інформаційних 

технологій стало набагато складніше. З'явилися не тільки управлінські 

проблеми, а й організаційні, а саме – пов'язані з бізнес-процесами. З розвитком 

цифрового управління в діяльності установ та організацій з'явилися суттєві 

зміни, описані нижче:  

- поява інформаційного виробничого фактору, який став значущим 

ресурсом;  

- збільшення витрат на виробництво, тому що інформація як товар і фактор 

має ціну;  

- зниження транзакційних витрат за рахунок застосування ІКТ;  

- зростання значущості людського чинника при впровадженні 

виробництва, заснованого на ІКТ;  

- зниження значущості фактору невизначеності за рахунок активного 

застосування інформаційного ресурсу [62].  

Перераховані корективи пов'язані зі зміною у відносинах між клієнтом і 

компанією, які були в традиційній економіці, в порівнянні з розвитком цифрової. 

Ці відносини стають тіснішими і персоналізованими, що характерно для 

сервісно-орієнтованого публічного управління. 

Відносини між клієнтом і компанією в традиційному управлінні 

складалися таким чином: головна роль належить організації, так як вона генерує 
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ідею продукту або послуги, а клієнт, в свою чергу робить вибір вже з того, що 

зробила і пропонує саме організація. У державному управлінні є невелика, однак 

суттєва відмінність – клієнт не має права вибору для отримання державної 

послуги. (Можливо і зворотне співвідношення ролей в рамках так званої 

«економіки споживача». Але незмінним є те, що одна зі сторін цієї взаємодії є 

домінуючою). Сучасний покупець, в умовах цифрової економіки, має 

можливість стати учасником процесу створення нової споживчої цінності, 

генерувати ідеї нових продуктів і послуг. Дану обставину можна 

охарактеризувати як перший крок до змін в управлінні – середовищі, яке 

засноване на тісній взаємодії зі споживачем. Зазвичай, подібного роду співпраця 

найчастіше проявляється у виробництві продукту за індивідуальним 

замовленням, створення дизайну продукту, розробленні функціоналу нового 

товару тощо. Епоха цифрової економіки висуває на перший план стратегічно 

важливий актив – знання, від яких залежить сталий економічний розвиток 

організацій та установ різних галузей. 

У зв'язку з цим, доцільно формувати нові підходи до створення стратегій 

розвитку управління, заснованих на сучасних інструментах і методах інтеграції 

корпоративних знань в систему управління державою та громадою. Ефективне 

використання ресурсів громади, своєчасне формування і розвиток компетенцій 

дозволяє громаді отримати відповідні бажані результати своєї управлінської 

діяльності [50]. Вони відображаються в показниках, таких як частка ринку, 

рівень задоволеності клієнтів, кількість нових клієнтів, тощо. 

Ефективне управління наявними даними, з використанням важливих 

активів – навичок, знань, іншими словами відповідних ключових компетенцій, 

безпосередньо впливає на результативність роботи громади. В умовах 

цифровізації самими затребуваними технічними компетенціями (hard skills) 

стають:  

- створення нових управлінських моделей (платформи, екосистеми, 

мережі);  
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- аналіз даних (data science);  

- інтеграція з партнерами через відкритий програмний інтерфейс (open 

API);  

- цифрова безпека на рівні дизайну системи (security by design);  

- володіння хоча б однією з інноваційних технологій (штучний інтелект, 

робототехніка, 3D-відео, хмарні сервіси, віртуальна і доповнена реальність, 

інтернет речей, блокчейн);  

- e-менеджмент, тобто. високоефективний менеджмент, організований за 

допомогою цифрових технологій; володіння сучасними менеджерськими 

практиками (Lean, Kanban, 6 Sigma, SCRUM, DevOps тощо). 

Відносно hard skills, однаково важливими є компетенції в галузі 

архітектури системи та інноваційних технологій. Ці два аспекти вкрай важливі, 

тому що цифрова трансформація може бути ефективною лише з урахуванням і 

того, і іншого. Як ніколи зараз потрібне знання інноваційних моделей роботи. 

Фахівців з такими компетенціями чекають на позиції change-менеджерів, 

innovation-менеджерів і e-лідерів.  

Найбільш затребувані soft skills:  

- дизайн-мислення, тобто орієнтація на користувача при розробленні 

продуктів і послуг;  

- цифрова психологія, тобто поведінкова економіка з урахуванням аналізу 

великих даних;  

- емоційний інтелект;  

- комунікаційні навички. 

Важливо, що в України є величезний потенціал для розвитку сфери HR: 

українські розробники більш ніж конкурентоспроможні на світовому рівні, а 

підприємці швидко сприймають нові ідеї і готові інвестувати в них власні кошти. 

Наприклад, з моменту появи на світовій арені технології «блокчейн» пройшло не 

більше п'ятьох років, а Україна за рівнем її адаптації сьогодні, на нашу думку, 
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потрапляє в п'ятірку європейських лідерів, і це не дивлячись на те, що оборот 

біткоінів у нас поки що частково заборонений. 

Таким чином, є впевненість, що темпи зростання цифровізації в нашій 

країні будуть не просто високими, а більш високими, ніж в країнах-лідерах. 

Однак, людський фактор надає не тільки сприяння, але і створює ряд складнощів 

у цифровій трансформації соціально-економічних систем. 

Складність перша – критична нестача компетентних фахівців. У державі 

критично не вистачає фундаментальних програм з цифровізації, з підготовки 

дипломованих комунікаторів у сфері перетворення бізнесу, управління 

державними та місцевими органами влади. Серед освітніх дисциплін для 

цифровізаціїї державного та місцевого управління варто зазначити такі: тренд-

аналітика, архітектура цифрової системи, побудова ефективних операційних і 

управлінських моделей, digital маркетинг і управління процесом цифрової 

трансформації. Головний навик таких фахівців з цифрової трансформації – це 

постійне оновлення знань та інструментів, «lifelong learning» (навчання протягом 

життя), оскільки жодна технологія, тим більше цифрова, не живе вічно. 

Актуальна фундаментальна освіта плюс здатність швидко переучуватися і 

нарощувати свої професійні компетенції – основні чинники успіху в цифровій 

епосі.  

Складність друга – обмеження швидкості перетворень. Організації не в 

змозі трансформувати всі процеси одночасно, і деякий час цифрові продукти 

існують паралельно з аналоговими. Операційна модель організації повинна 

дозволяти роботу як в класичному, так і в інноваційному режимі, щоб зміни 

пройшли з мінімальними ризиками. 

Нерідко між цифровими і традиційними відділами установи чи організації 

виникає конкуренція. Відповідальність за вирішення проблеми лягає на 

професійний менеджмент. Так, наприклад, в Центральному банку Норвегії 

спочатку був підготовлений операційний ландшафт і впроваджено проектне 

управління, ефективне як у класичній парадигмі «каскадної моделі» (waterfall 
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model), так і в гнучкій моделі. Тільки після цього була запущена програма 

реінжинірингу бізнес-процесів та формування цільової управлінської 

моделі [55].  

Складність третя – консерватизм вищого керівництва. Цифрова 

трансформація передбачає додаткові витрати часу, сил і грошей, і не всі до цього 

готові. А основні KPI (Ключові показники ефективності), від яких залежать і 

бонуси, часто націлені на досягнення швидких фінансових результатів. Ключем 

до успіху тут стає гнучкість керівництва і готовність наділити повноваженнями 

тих співробітників, які володіють необхідними цифровими компетенціями. І 

дуже важливо, реальне розуміння потенціалу інноваційних технологій і 

неминучості трансформації держави. 

Однак найбільше розвитку цифровізації в Україні заважають, як не дивно, 

традиції, тобто неформальні інститути. Люди звикли працювати та вести бізнес 

за певними схемами/алгоритамами, які вироблялися довгі роки і добре 

зарекомендували себе в минулому. А тому переносити такі процеси в рамки 

цифрової моделі управління, на їхню думку або неможливо, або безглуздо. 

Ще один спільний фактор, який часто призводить до проблем в 

цифровізації управління, полягає в неправильному розумінні власниками (і 

багатьма топ-управлінцями) організацій та установ самого поняття 

«цифровізація». Люди сприймають її як традиційну автоматизацію з тією лише 

різницею, що автоматизувати треба все і відразу. Тим часом – це абсолютно різні 

речі. Автоматизація передбачає зниження частки ручної праці в тому чи іншому 

процесі, не більше того: все просто і ефект легко прораховується. Цифровізація 

ж неминуче передбачає зміну самих процесів для побудови нової моделі 

управління. Ключовим тут є поняття цифрової платформи, яка об'єднує установи 

та організації з її клієнтами, партнерами, контрагентами, тощо. 

Очевидно, що способи взаємодії учасників в рамках платформи і 

логістичні ланцюжки, побудовані на її основі, істотно відрізняються від тих, що 

притаманні традиційним управлінським моделям. Більш того, непродуктивні 
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процеси часто просто відсікаються – перехід до цифрового управління апріорі 

передбачає розширення ролі аутсорсингу, інших форм мережевої взаємодії, а 

також зростання рівня сервісної орієнтації як конкретної організації, так і 

економіки в цілому. Будь-які зміни асоціюються у топ-менеджерів з ризиками, 

що, зрозуміло. Разом з тим ризик часто є виправданим. Це породжує так звану 

«хвилю успіху» цифрових ідей, яка розмиває побоювання управлінців і, в 

результаті, сприяє розвитку цифровізації. 

Необхідно відзначити, що крім інформаційних систем, організаціям 

необхідно впроваджувати відповідну культуру. Для вирішення нагальних 

проблем організацій, пов'язаних з переходом на нові формати роботи, необхідні 

компетентні в цьому питанні кадри. Тому, ключовий фактор успішного 

професійного зростання в сучасному цифровому світі, це формування таких 

ключових компетенцій: здатність до постійного навчання і готовність постійно 

освоювати нові знання відповідно до появи нових технологій. Іншими словами, 

стає дедалі більше важливість не конкретних знань, а здатність їх отримувати та 

засвоювати. 

У період прискореної цифровізації відчувається гостра нестача кадрів, які 

здатні обробляти великі потоки інформації, і при цьому, виділяти з нього 

найголовніше. Цифровізація держави ставить амбітні цілі перед людиною, 

органами влади, громадами майбутнього. Ключовими викликами для економіки, 

освіти і суспільства в цілому є: підготовка кадрів, вимоги до компетенцій і 

загальної цифрової грамотності. Основними цілями розвитку цифровізації, з 

розглянутих позицій, є:  

- ліквідація цифрової безграмотності;  

- випереджальна підготовка кадрів;  

- заміна застарілих елементів, таких як диплом, трудова книжка тощо 

сучасними аналогами. 

В Україні на сьогодні день, число IT-підприємств, на початок 2021 р. 

становить 212 547. За останній рік їхня кількість збільшилася на 29 111 осіб, або 
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на 16%. Темпи приросту дещо впали, якщо порівнювати з 2018 – 2020 рр., коли 

кількість ФОПів в українському ІТ збільшувалася на 20–22% щороку. 2020-й був 

не вельми вдалий для українських ІТ фахівців: їхня загальна кількість в Україні 

зменшилась на 2% [140].  

За даними компанії HackerRank, Україна займає 11 місце серед 50 країн з 

найкращими розробниками ПЗ в світі. Також вона посідає шосте місце в 

рейтингу кращих програмістів TopCoder [156].  

Даний показник свідчить про те, що є нестача кваліфікованих кадрів в 

даній сфері. Тому, в епоху цифровізації, необхідно сприяти розвитку 

міждисциплінарних знань IT. Йдеться про те, що цими навичками повинні 

володіти люди різних спеціальностей. Сучасний світ характеризується 

швидкими і слабо передбачуваними змінами, при цьому темп подібного роду 

змін весь час прискорюється, а невизначеність стає ознакою епохи. Нинішнє 

століття – століття трансформації ринку праці, оскільки цифровізація 

трансформує всі сторони життя людини. Також постійно збільшується 

матеріальний, інтелектуальний і технологічний розрив між людьми, 

організаціями, та й країнами в цілому. 

В аналітичному звіті компанії McKinsey зазначено, що близько 50% всіх 

активностей, за які зараз люди отримують гроші, можуть бути автоматизовані, 

використовуючи наявні технології [129]. Спостерігається так званий перехід до 

іншого типу праці, при якому стають не важливі спеціалізовані знання і навички. 

Їм на зміну приходять загальні «компетенції 21 століття» – когнітивні, соціально-

емоційні і цифрові. 

Формується нове уявлення про людський капітал, основним компонентом 

якого стає активність, як трансформуюча сила по відношенню до обставин (тобто 

активність має здатність змінювати обставини). Здатність адаптуватися до змін, 

вміння і бажання вчитися і перевчитися набуває все більшої цінності. Особливу 

цінність набувають адаптивність до змін, вміння вчитися і переучуватись. 

Стійкість суспільства і формування прогресивної культури залежать від 
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формування нової грамотності – фінансової, цивільної, правової, 

комунікативної, медичної тощо. 

В умовах сучасної цифровізації виникає проблема нового розуміння змісту 

освіти. Протягом великого періоду часу різні країни активно розвивають 

експерименти в області формування компетенцій 21 століття. Україна нажаль 

істотних успіхів в освіті в даному напрямі досягнути, на нашу думку, поки що не 

змогла. Наприклад, Україна двічі брала участь в дослідженні TIMSS – в 2007 р. 

(серед учнів 4-х та 8-х класів) і 2011 р. (серед учнів 8-х класів) роках. Учасниками 

дослідження 2011 р. стали 3 378 учнів 8-х класів з 148 загальноосвітніх 

навчальних закладів України [159]. 

Варто зазначити, що Україна вперше взяла участь в дослідженні PISA в 

2018 р. Виявилося, що українські школярі та студенти відстають від однолітків з 

Європи. Експерти PISA порівняли середні показники учнів у віці 15 років з 

різних країн світу. Досліджували результати з математики, читання і 

природничо-наукових дисциплін. Всього в рейтингу було представлено 78 країн 

[173]. 

Необхідно зауважити, що фінальний результат будь-якого навчання, 

освіти – можливість застосування конкретною людиною його знань і досвіду. 

Для досягнення цього, необхідно міняти парадигму для системи підготовки 

кадрів, в тому числі і освіти. Найважливіші чинники, які характеризують новий 

економічний уклад, при цьому вказують на обмеження традиційної системи 

виробництва кадрів, виділені в Концепції розвитку цифрової економіки та 

суспільства України [90]. 

До таких факторів можна віднести такі: 

- інноваційний цикл стиснутий, тобто скорочується час між отриманням 

нових знань і створенням технологій, продуктів, послуг;  

- розмивання дисциплінарних і галузевих меж в дослідженнях і розробках; 

- різке збільшення обсягу науково-технічної інформації, виникнення і 

розвиток принципово нових способів роботи з нею; 
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- зростання вимог до дослідників, конкуренція талановитих 

висококваліфікованих фахівців; зростання впливу міжнародних стандартів. 

Процес формування знань і навичок необхідно будувати на основі 

комплексу інноваційних конвергентних освітніх рішень, які включають: 

- ретельне проектування і супровід актуальних базових знань, які необхідні 

для формування фундаментальних знань;  

- застосування технологій інтегрованих освітніх програм, з метою 

підвищення ефективності та скорочення термінів навчання; 

- широке використання мережевих методів навчання; 

- застосування гнучких шаблонів побудови навчальних програм; 

- застосування різноманітних форм додаткової освіти та самоосвіти;  

- застосування та активне використання методів засобів підтримки 

контрольно-вимірювальних і атестаційних процесів. 

Зважаючи на вищенаведене, особливий інтерес представляє один з проектів 

Академії управління США (Academy of Administration ) «Big Data and Managing 

in a Digital Economy» [113].  

Для підтримки передових позицій на ринку і комплексного розвитку 

Академія також ставить пріоритетним завданням підготовку професійних кадрів 

і формування актуальних ключових компетенцій у працівників місцевого 

самоврядування. У зв'язку з цим в кінці 2017 р. було прийнято рішення про 

створення в структурі Академії Корпоративного Інституту – «Інститут 

управління Цифровою Економікою». 

Метою реалізації проекту є створення науково-освітнього дивізіону 

(науково-освітньої інфраструктури) в організаційно-правовій формі автономної 

некомерційної організації додаткової професійної освіти для працівників 

самоврядування. Організаційна структура створюваного Інституту включає в 

себе три основні блоки: освітній; науково-дослідний і дослідно-

конструкторський; інтелектуально-консалтинговий [182]. 

https://na.eventscloud.com/ehome/index.php?eventid=245645&
https://na.eventscloud.com/ehome/index.php?eventid=245645&
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На період проектного запуску затверджена тимчасова організаційна 

структура Інституті в наступному складі підрозділів: кафедра цифрового 

аутсорсингу; кафедра цифрового освіти; центр інтелектуальних систем. Місія 

Інституту – синтез практичних знань, готових до негайного застосування. 

Вона полягає в: 

- в розробленні науково-методичного забезпечення та реалізації програм 

додаткової професійної освіти на основі компетентнісно-орієнтованої моделі 

людського капіталу для цифрової економіки; 

- методологічному забезпеченні діяльності Інституту по формуванню 

технологічної інфраструктури цифрової економіки в рамках концепції науково-

технічної революції «Індустрія.4.0»; 

- сприяння розвитку людського капіталу, формуванні корпоративної 

культури і прихильності персоналу цінностям; 

- проведення фундаментальних і прикладних досліджень у сфері штучного 

інтелекту; 

- виконання дослідно-конструкторських робіт і впровадженні інноваційних 

систем автоматизації бізнес-процесів та соціальних комунікацій, що 

відрізняються від представлених на ринку функціональних аналогів 

універсальністю і адаптивністю базової технології, а також економічною 

ефективністю, що забезпечують конкурентоспроможність продуктів і 

можливості їхнього комерційного просування [182].  

Основним завданням Інституту є розроблення і пропозиція на ринок 

управління доступних інтелектуальних та освітніх продуктів з актуальних 

контентом в максимально зручному для споживача (замовника) форматі, що 

сприяють формуванню ключових компетенцій і навичок в цифрову економіку і 

ефективному вирішенню поставлених завдань цифрової трансформації 

місцевого управління. 

Таким чином, в портфель інтелектуальних продуктів Інституту увійдуть 

наступні: програми підвищення кваліфікації і професійної перепідготовки; 
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індивідуальні освітні програми «під замовлення» окремих органів місцевого 

самоврядування; науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи; 

консалтингові послуги. 

Для досягнення цілей діяльності Інститут: 

- розробляє навчально-методичне забезпечення та реалізує освітні 

програми для місцевого самоврядування; 

- здійснює кваліфікований консультаційний супровід, підвищення 

кваліфікації і професійної перепідготовки службовців різного профілю, 

формування та розвитку професійної кар'єри, ефективного використання 

індивідуального і корпоративного людського капіталу; 

- проводить фундаментальні та прикладні дослідження і розроблення в 

області цифровізації управлінської діяльності, штучного інтелекту, мережевих 

комунікацій; 

- виконує науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи зі 

створення, впровадження та супроводу інформаційно-технологічних, 

телекомунікаційних, кіберфізичних засобів і систем;  

- сприяє впровадженню і використанню корпоративних і галузевих 

мережевих платформ і засобів комплексної автоматизації. [182] 

Сьогодні важливо організувати дослідження у сфері цифрової 

трансформації управління, а потім застосовувати отримані результати на 

практиці для створення унікальних, конкурентних, ефективних цифрових 

платформ для їхнього подальшого використання у роботі органів місцевого 

самоврядування. 

 

 

Висновки до другого розділу 

 

Загалом, створення та ефективне функціонування інституційного 

середовища спрямованого на надання якісних електронних державних послуг, 
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доступних для всіх категорій громадян і орієнтованих на задоволення їхніх 

потреб, підвищують довіру населення до влади, сформує уявлення про якість 

державних інститутів. Застосування електронних технологій для реалізації прав 

громадян на доступ до інформації про владу здатне підвищити престиж владних 

структур у суспільній свідомості, легітимність політичної влади через 

формування відкритого до запитів громадян державного апарату. Електронні 

інструменти «зворотного зв'язку» і політичної участі, що забезпечують 

можливість ширшого залучення населення до процесу прийняття публічних 

рішень, сприяють зняттю соціальної напруги і виходу з кризи політичної участі. 

У частині управлінської ефективності позитивний вплив цифрового 

управління обумовлено ключовими властивостями інфокомунікацій. Зазначений 

нами висновок ґрунтується на інформаційній природі управлінської діяльності: 

в основі управління лежить сукупність інформаційних потоків – від суб'єкта до 

об'єкта у вигляді керуючого впливу, і від об'єкта до суб'єкта у вигляді 

«зворотного зв'язку». Керуючий вплив передує аналізу інформації, її 

опрацюванням, формулюванням на її основі варіантів управлінських рішень. 

Весь управлінський цикл, по суті, є кругообіг інформації. Отже, використання 

технологій, які дозволяють більш оперативно і надійно передавати, одержувати 

та опрацьовувати інформацію, а також скорочують тимчасові, фінансові та інші 

витрати при роботі з інформацією, на наш погляд, призводить до зростання 

управлінської ефективності. Можна стверджувати, що е-врядування є 

«електронною нервовою системою» сучасної держави-Левіафана, сприяючи 

його адаптації та розвитку в умовах «інформаційного суспільства». 

Тотальна інтеграція і запровадження єдиних прозорих правил для всіх 

органів державного управління та місцевого самоврядування підвищать 

ефективність і якість цифрового управління. Така модель зробить зайвими 

проміжні ланки державних відомств, тому міністерства будуть отримувати 

зворотний зв'язок про виконання поставлених завдань безпосередньо від 
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місцевих органів влади в режимі реального часу за об'єктивними показниками-

метриками. 

Формується нова модель сервісної держави, заснована на цифрових 

технічних рішеннях та ІТ-технологіях, в рамках якої взаємодія держави з 

населенням і бізнесом здійснюється за допомогою цифрових платформ 

«цифрової держави» в рамках системи надання державних послуг. Внаслідок 

цього, значна частина публічного сектора, що знаходиться під державним 

контролем, діяльність якого пов'язана з виробництвом суспільних благ, може 

бути обґрунтовано віднесена до сфери послуг. Виникнення нових видів 

діяльності, оновлення старих на основі цифрових технологій змінює, 

породжуючи амбівалентні наслідки для національної економіки, господарські 

відносини, структури і моделі державного управління та місцевого 

самоврядування, які в свою чергу прямим чином впливають на всі суспільні 

процеси і сфери в державі. 

Таким чином, вищевикладене обґрунтовує необхідність розроблення та 

впровадження оновленої моделі публічного управління на підставі цифровізації 

і сервісної орієнтації всіх складових соціально-економічних систем. Розглянуте 

нами завдання цифрової трансформації системи місцевого самоврядування на 

засадах цифрового управління є одним з актуальних і значущих напрямів, який 

безпосередньо впливає на швидкість та якість цифровізації в Україні та вимагає 

вироблення адекватних рішень відповідно тих умов, що склались. 

Цифрове управління стає продуктом процесів, що відбуваються, під час 

технологічної еволюції ув світі, особливо в умовах коли технології, економіка, 

та управління зливаються в одне ціле У найближчі десятиліття всі галузі, ринки, 

напрями діяльності будуть переорієнтовані відповідно до вимог нових цифрових 

економічних моделей. Проведений нами аналіз дозволяє зробити висновки про 

те, що реформування системи освіти на основі сучасних технологічних змін і з 

урахуванням актуальних економічних тенденцій неминуче. Підготовка кадрів з 

ключовими компетенціями та навичками в сфері цифровізації стає 
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першочерговим завданням. Освітні програми, які мають розроблятись в рамках 

освітніх інституцій, покликані стати внеском в розвиток нової моделі цифрового 

управління і провідним фактором зростання цифрової економіки в Україні. 
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Розділ 3.   

УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ 

МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УМОВАХ ЦИФРОВИХ 

ТРАНСФОРМАЦІЙ 

 

3.1. Формування механізму цифровізації управлінської діяльності 

органів місцевого самоврядування 

 

Цифровізація управлінської діяльності органів місцевого самоврядування 

є достатньо складним процесом у порівнянні з цифровізацією бізнес-процесів чи 

цифровізацією публічного управління на центральному рівні. Тут існує ряд 

серйозних перешкод, серед яких технічне, фінансове та кадрове забезпечення. На 

нашу думку, цифровізацію управлінської діяльності місцевого самоврядування 

потрібно розглядати як комплексний, багатоступеневий процес, результатом 

якого має стати формування функціональної управлінської системи нового рівня 

– цифрової управлінської системи. У сучасному науковому дискурсі 

найприйнятнішим терміном для позначення такого виду управлінської системи 

вважаємо термін «смарт-сіті». Таким чином, варто детальніше зупинитись на 

розкритті сутності та змісту поняття «смарт-сіті». 

Протягом останніх років концепція розбудови розумних міст (smart-city) 

набуває все більшої популярності по всьому світу. Незмінно пильною є увага 

науковців до дослідження категорії «smart-city», визначення складових та 

критеріїв, за якими ті чи інші міста можуть належати до категорії smart. Однак, 

на сьогодні немає єдиної думки щодо визначення smart-city та його складових, 

незважаючи на різнонаправленість наукових досліджень у цій сфері.  

За допомогою Індексу розумного міста населені пункти (на даний момент 

лише міста) класифікують на основі економічних та технологічних даних, а 

також на основі уявлення їхніх громадян про те, наскільки розумними є їхні 

міста. Інститут розвитку менеджменту у співпраці зі Сінгапурським 
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університетом технологій та дизайну (SUTD) випустив Індекс розумного міста 

2020 року з ключовими висновками про те, як технології відіграють основну роль 

в епоху COVID-19. 

У квітні та травні 2020 року було проведено опитування сотень громадян 

із 109 міст, яким задавали питання щодо технологічного забезпечення їхнього 

міста у п’ятьох ключових сферах: охорона здоров’я та безпека, мобільність, 

діяльність, можливості та управління. За цим оцінюванням Сінгапур, Гельсінкі 

та Цюріх зайняли топ-3 місця в Індексі розумного міста 2020 року, у той самий 

час багато європейських міст опустилися в рейтингу. Київ посів у цьому 

рейтингу 98 місце із 109, втративши 6 позицій у порівнянні з 2019 роком [2]. 

Схожий підхід запропоновано у статті «10 ознак «розумного міста» [183], 

де автори визначають 10 ознак, які характеризують «розумне» місто. Серед них: 

інтелектуальні системи управління дорожнім рухом, розумний підхід до 

вуличного освітлення, залучення жителів міста до управління, розумний 

будинок, впровадження міської мережі Wi-Fi, розумний громадський транспорт, 

сповіщення про надзвичайні ситуації, кнопки екстреного реагування, 

використання сонячних батарей, безготівкові платежі.  

На нашу думку, пропонований підхід до визначення смарт-сіті та названі 

компоненти безперечно є важливими, однак необхідно не лише констатувати 

наявність певних ознак, але і брати до уваги їхню взаємодію між собою.  

Для ілюстрації множини наукових поглядів на визначення терміну старт-

сіті скористаємось результатами порівняльного аналізу, здійсненого J. Ramon 

Gil-Garcia, Theresa A. Pardo and Taewoo Nam [177]. Результати проведеного 

аналізу свідчать, що спільним для всіх наведених визначень є спроба поєднання 

технологій та управлінських процесів для забезпечення благополуччя населення. 

А от способи такого поєднання, основні інструменти є відмінними та, на нашу 

думку, часто не зовсім вдалими. 

Для прикладу, рівень співпраці органів публічної влади та громадян є 

надзвичайно важливим як до, так і після запровадження принципів смарт-
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управління, тому не зовсім поділяємо думку, висловлену авторами 

публікації [149]. Впровадження сучасних ІКТ в процес владно-громадської 

взаємодії – це лише спосіб удосконалення такої взаємодії, її осучаснення, але не 

критерій смарт-управління. 

Науковці з Чехії, Угорщини та Туреччини [162], які аналізують сучасний 

стан та новітні тренди формування середовища смарт-сіті, розглядають смарт-

сіті в контексті створення у майбутньому «розумних плавучих міст». Науковці 

вважають, що смарт-сіті виникають як результат надзвичайно інноваційних ІКТ 

індустрій та ринків, що використовують інтернет речей, біг дата, та хмарні 

технології для забезпечення потреб мешканців міст.  

Однак, на нашу думку, «інтернет речей, біг дата, та хмарні технології» – це 

все допоміжні технології при організації функціонування інформаційних систем, 

самі по собі вони не є ознакою смарт-сіті. Для прикладу, сенсори освітлення (які 

відносяться до інтернету речей) нічого не варті без надсилання інформації до 

певного інформаційного центру, де на основі необхідних алгоритмів та правил 

формуються системи автоматичного регулювання освітлення. Факт накопичення 

біг дата не має сенсу без стратегічного бачення подальшого використання цих 

даних. Продовжуючи на прикладі сенсорів вуличного освітлення, накопичення 

статистичної інформації про вмикання/вимикання освітлення дає підстави для 

прогнозування відповідних витрат на наступний рік та врахування прогнозів у 

процесі формування бюджету. З огляду на сказане, можемо зробити висновок, 

що найбільш ефективним буде комплексне, систематичне (а не ситуативне) 

використання сучасних цифрових технологій в управлінському процесі.  

Зважаючи на сказане, можемо зробити висновки, що smart-city необхідно 

розглядати як особливу форму побудови управлінських процесів, в основу якої 

покладено складну багаторівневу, багатокомпонентну інтероперабельну, 

автоматизовану цифрову інформаційну систему, яка здатна отримувати, 

зберігати, обробляти/аналізувати, надавати, змінювати та виробляти нову 

інформацію. Фактично така система складається із множини інтероперабельних 
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галузевих підсистем (охорона здоров’я, освіта, транспорт, банкінг, комунальні 

служби тощо) та управляє/взаємодіє з ними. Також потрібно зазначити, що 

складовими системи є цифрові (digital-by-default) і оцифровані процеси. У 

контексті даного дослідження під оцифровуванням процесу матимемо на увазі 

його перетворення у цифровий формат на основі суті та бачення кінцевого 

результату цього процесу. 

На сьогодні місто має множинні сфери управління: освіта, економіка, 

культура, земельні ресурси, адміністративні послуги тощо. Якщо розглядати 

управління містом як систему, то управління в кожній із зазначених сфер 

виступатиме як окрема підсистема. Графічно управлінські процеси можемо 

зобразити таким чином: 

 

Рис. 3.1. Графічне зображення сучасних процесів управління містом 

Де: 1 – центральна інформаційна система в органі управління населеного 

пункту (далі будемо використовувати абревіатуру – центр управління); 2 – 

множина сфер управлінської діяльності в населеному пункті, тобто підсистем, 

якими керує центр управління (охорона здоров’я, управлінські послуги, 

соціальна сфера, транспорт, безпека тощо); 3 – стрілки позначають процеси 

зв'язку між різними підсистемами. Варто зазначити, що комунікації є "тонкими" 

і "тривалими в часі", тобто вони не є цифровими за замовчуванням, здебільшого 
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лише частково оцифровані (автоматизовані). Комунікація між підсистемами 

здебільшого відбувається через центр.  

Якщо оцифрувати управлінські процеси однієї сфери, поклавши в основу 

нову (не аналогову) цифрову систему, то таку сферу діяльності ми можемо 

назвати «smart». Основною ознакою тут буде те, що в основі лежить розумна 

(smart) інформаційна система, що відповідає цілям і завданням цієї сфери та її 

оточенню. Інформаційна система має здатність задовольняти максимум потреб у 

цій сфері, забезпечує максимально комфортну взаємодію зацікавлених сторін. 

Смарт-системи найчастіше є комплексними та складаються з програмного 

забезпечення і певного технічного обладнання, керування яким здійснюється 

через програмне забезпечення.  

Як приклад, для налагодження смарт-системи управління світлофорами 

необхідні датчики, що фіксують рух машин на певній ділянці, датчики контролю 

за потоком пішоходів, власне світлофори, комунікаційне обладнання, що 

забезпечує передачу інформації, а також програмне забезпечення, за допомогою 

якого здійснюється збір, зберігання, обробка інформації та розроблення 

алгоритмів роботи світлофорів. 

Смарт-система громадського транспорту у населеному пункті передбачає 

не лише запровадження електронного квитка, оснащення рухомого складу gps-

маячками для відслідковування руху та прогнозу прибуття на окремі зупинки. 

Система повинна включати механізми автоматичного збору й аналізу інформації 

щодо пасажиропотоку в певні проміжки доби та на основі цих даних автоматичне 

коригування кількості одиниць техніки на маршруті, робочого графіку водіїв, 

узгодження графіків руху між різними видами транспорту (для прикладу 

трамвай/тролейбус – метро – приміський залізничний транспорт). Окрім того 

дані щодо пасажиропотоку можуть використовуватись для створення нових чи 

коригування діючих маршрутів беручи до уваги соціальні потреби мешканців 

(проїзд на роботу, до закладів освіти чи медицини). Також має бути розроблена 

зручна для пасажирів система оплати проїзду в громадському транспорті 



 139 

(поповнення проїзної картки), яка передбачатиме кілька альтернатив – 

поповнення через спеціальні термінали, онлайн-поповнення тощо. 

Смарт-система може вважатись сформованою лише у тому випадку, якщо 

всі процеси у ній чітко структуровані відповідно до цілей і завдань, 

здійснюються та управляються в цифровому форматі інформаційною системою 

з урахуванням показників ефективності (витрата мінімуму ресурсів для 

максимального результату). Прийняття рішень здійснюється відповідальною 

особою на основі результатів діяльності інформаційної системи. 

Цілком логічно і очевидно, що на сьогодні процес «смартизації» є 

неоднорідним – одні сфери діяльності (галузі) швидше впроваджують смарт-

технології, інші повільніше, подекуди вони і зовсім не впроваджені. Таким 

чином, на сучасному етапі розвитку смарт-сіті управлінські процеси можна 

зобразити так: 

 

Рис. 3.2. Графічне зображення сучасних процесів управління містом з 

урахуванням рівня впровадження «розумних» технологій 
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Де: 1 – центр управління; 2 – підсистеми, керовані центром управління; 

діаметр кола, яким позначені підсистеми, демонструє рівень впровадження смарт 

технологій; 3 – комунікативні процеси між різними підсистемами. 

Створивши множину локальних смарт-підсистем та синхронізувавши 

певною мірою їхню діяльність, ми отримуємо комплексну багатокомпонентну 

інформаційну систему, центр якої забезпечує стандартизовані методи збору, 

зберігання, перетворення, створення нової та виведення інформації. Також на 

цьому етапі формуються більш надійні комунікативні процеси, відбувається їхня 

цифровізація/автоматизація. Графічне зображення системи матиме такий вигляд: 

 

Рис. 3.3. Графічне зображення процесів управління містом з урахуванням 

рівномірного впровадження «розумних» технологій 

Де: 1 – центр управління; 2 – смарт-підсистеми, якими керує центр 

управління (охорона здоров’я, служби управління, соціальна сфера, транспорт, 

безпека тощо); 3 – надійні та швидкі цифрові/оцифровані комунікативні процеси 

між різними підсистемами. 

Разом з тим ми розуміємо, що ефективне функціонування смарт-підсистем 

потребує формування інформаційної взаємодії не лише через центр, але й 
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безпосередньо між окремими підсистемами, а отже ці підсистеми мають бути 

інтероперабельними. 

Таким чином, сукупність локальних інтероперабельних смарт-підсистем, 

які формують єдину інформаційну систему вищого рівня – це інноваційна 

цифрова модель діючої аналогової управлінської системи. Саме таку 

інформаційну систему ми розуміємо як smart-city. Графічно можемо зобразити її 

таким чином: 

 

 

Рис.3.4. Графічне зображення управлінських процесів «розумного» міста 

Де: 1 – центр управління; 2 – множина смарт-підсистем, якими керує центр 

управління (охорона здоров’я, служби управління, соціальна сфера, транспорт, 

безпека тощо); 3 – потужні процеси цифрового зв'язку між різними 

підсистемами. 

Така цифрова система забезпечує концентрацію необхідної інформації з 

різних сфер в єдиному центрі та дає змогу центру ставити завдання, на які 

локальні системи автоматично швидко реагуватимуть. Важливою складовою 
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впровадження smart-city є певний аналітичний апарат, що здійснює опрацювання 

та узагальнення інформації як на окремому локальному, так і на вищому рівні. У 

подальшому таке ієрархічне об'єднання систем можна розвивати як смарт-регіон, 

смарт-область і навіть смарт-державу. При цьому обов’язковою вимогою є 

забезпечення інтероперабельності всіх систем таким чином, щоб взаємодія за 

необхідності відбувалась між будь-якими управлінськими рівнями (між містом і 

державою, між селом і областю в обхід району тощо).  

Наступним етапом еволюційного розвитку управлінських процесів є 

перехід до системи інтелектуального управління, що характеризується 

максимальною автоматизацією всіх складових управлінського процесу та 

можливістю автоматичного прийняття системою управлінських рішень на основі 

аналізу повторюваності попередньо прийнятих рішень в аналогічних умовах. 

Тобто в процесі переходу до інтелектуального управління всі підсистеми стають 

складовою єдиної управлінської системи. 

Зважаючи на сказане, можемо зробити висновок, що смарт-сіті та міста з 

інтелектуальним управлінням – це результат еволюції застосування цифрових 

технологій в управлінських процесах, ключовим фактором якої є рівень 

автоматизації процесів. При звичних (традиційних) формах управління містом 

спостерігається мінімальна автоматизація, багато процесів виконуються вручну 

або виконання кожного кроку потребує вказівки. Якщо ж мова йде про смарт сіті, 

то вони характеризуються високою автоматизацією процесів. Окремі рішення в 

стандартних умовах приймаються автоматично. Інтелектуальне управління 

характеризується як цілісна система прийняття управлінських рішень на основі 

емпіричної бази знань. Така система пропонує варіанти рішень, з яких обирає 

людина. Однак на сьогодні формування системи інтелектуального управління 

залишається в майбутньому. 

Повертаючись до формування механізму цифровізації, необхідно звернути 

увагу на таке. Відповідно до статті 5 Закону України «Про місцеве 

самоврядування» система місцевого самоврядування включає: територіальну 
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громаду; сільську, селищну, міську раду; сільського, селищного, міського 

голову; виконавчі органи сільської, селищної, міської ради; старосту; районні та 

обласні ради, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, 

селищ, міст; органи самоорганізації населення. У містах з районним поділом за 

рішенням територіальної громади міста або міської ради можуть утворюватися 

районні в місті ради [85]. А отже, модель цифровізації має бути розроблена таким 

чином, щоб вона могла бути застосована навіть для найменшої адміністративної 

одиниці.  

Разом з тим, коли мова йде про впровадження цифрових технологій не 

можна оминути питання готовності органів місцевого самоврядування до таких 

дій. При цьому маємо на увазі як технологічну, знаннєву, так і фінансову 

спроможність. Тобто для впровадження інновацій необхідне відповідне технічне 

та програмне забезпечення, певні професійні знання для підготовки системи до 

роботи (програмісти системні адміністратори та інші ІТ-фахівці), знання для 

роботи із технологіями (цифрові компетентності) та необхідне фінансове 

забезпечення для закупівлі всіх відсутніх компонент.  

Очевидно, що великі міста чи потужні територіальні громади достатньо 

легко справляться із зазначеними викликами. Однак, невеликим територіальним 

громадам буде доволі складно виконати ці завдання. Для вирішення цієї 

проблеми можемо скористатись досвідом, отриманим в умовах пандемії, 

спричиненої поширенням коронавірусної інфекції. Під час карантину відбулись 

серйозні зміни у всіх сферах суспільної життєдіяльності. Однак реакції 

державного та бізнес-сектору на нові виклики достатньо відрізнялись.  

Цифрові трансформації у приватному секторі дали змогу використовувати 

різноманітні XaaS (корпоративні, національні, міжнародні), завдяки яким 

мінімізуються капітальні витрати установи/організації, а різноманітні послуги 

оплачуються виключно в період їхнього отримання. Концепція XaaS є 

абревіатурою «...as a service» – «.. як послуга», та букви Х, яка позначає множину 

послуг, що надаються через інтернет [104]. Для прикладу, якщо сервіс надається 
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як інфраструктура, то вид послуг позначається IaaS (інфраструктура як сервіс), 

як платформа – PaaS, як софт (програмне забезпечення) – SaaS. Зазначені види 

послуг є основними видами XaaS.  

Особливості використання інфраструктури як сервісу полягає у тому, що 

організації для роботи з інформацією та доступу до інтернету необхідно 

забезпечити зберігання та доступ до даних. Тобто необхідна певна 

інфраструктура – сервери, мережеве обладнання, приміщення для дата-центру, 

фахівці по роботі з цим обладнанням тощо [104]. Організація власної 

інфраструктури доволі витратна, то ж малі підприємства можуть скористатись 

послугою інфраструктури від іншої організації.  

Окрім зазначених як XaaS можуть виступати й інші послуги. Для прикладу 

– база даних як сервіс – DbaaS, сховище як послуга – Storage-as-a-Service, 

комунікації як послуга – CaaS, і навіть кібератаки як послуга – MaaS [104]. 

Як уже зазначалось, використання XaaS в приватному секторі має ряд 

переваг, серед яких зменшення капітальних витрат, швидкий запуск нових 

бізнес-процесів та застосунків, масштабування процесів відповідно до вимог 

тощо. Про те є певні ризики такої діяльності – відповідальність за доступ до 

послуг (сервісів) покладається на провайдера XaaS, певні законодавчі обмеження 

щодо використання XaaS, витрати на навчання персоналу щодо роботи з XaaS. 

Однак, на нашу думку, в більшості випадків переваги використання в 

приватному секторі XaaS переважають недоліки. 

Для державного сектору використання різноманітних XaaS часто 

унеможливлюється бюрократичністю процедур та питаннями безпеки 

інформації; відсутністю належного нормативно-правового забезпечення, у тому 

числі необхідних стандартів роботи з даними та їхнього захисту, програм 

розвитку цифровізації та ІТ-сфери (як загальнонаціонального рівня, так і 

місцевого) тощо; проблеми щодо захисту інформації (зокрема персональних 

даних), кібербезпеки; відсутність у громадян належного рівня цифрових навичок 

для роботи з даними; брак ІТ-фахівців у державному секторі, що передусім 
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спричинений неконкурентною заробітною платою в порівнянні з приватним 

сектором. Тому варто зазначити, що адаптація концепції XaaS для державного 

сектору може стати дієвим рішенням багатьох проблем в процесі управлінської 

діяльності. 

Таким чином, на нашу думку, основною складовою механізму цифровізації 

управлінської діяльності органів місцевого самоврядування має стати 

сформована та впроваджена в управлінську діяльність комплексна, 

багаторівнева, багатокомпонентна, інтероперабельна автоматизована цифрова 

інформаційна система, яка здатна отримувати, зберігати, обробляти/аналізувати, 

надавати, змінювати та виробляти нову інформацію з метою підвищення 

ефективності та результативності управлінської діяльності на місцевому рівні 

(рис. 3.5).  

Цілком очевидно, що основним завданням інформаційної системи є робота 

з інформацією, а отже є певна «вхідна» та «вихідна» інформація. До джерел 

«вхідної» інформації можемо віднести певну емпіричну інформацію (для 

прикладу певні статистичні дані, які може отримати лише цей орган влади), 

галузеву інформацію (дані, що стосуються окремої сфери управлінської 

діяльності – медицина, сільське господарство, промисловість тощо), інформація, 

надана громадянами чи громадськими об’єднаннями (для прикладу скарги, 

повідомлення про порушення, звернення та ін.) та інформація, що стосується 

міжвідомчої взаємодії органів влади. «Вихідна» інформація, як результат роботи 

інформаційної системи, може бути представлена: в особистому кабінеті 

користувача, де громадяни можуть отримати певні управлінські послуги в 

цифровому форматі; на сайті органу влади (територіальної громади, районної чи 

обласної ради); як відповіді на запити на публічну інформацію; як інформація 

для забезпечення міжвідомчої взаємодії; як відкриті дані, що публікуються 

органами влади. 



 146 

 

Рис. 3.5 Модель цифрової інформаційної системи [розроблено автором] 

 

Пропонована модель передбачає формування цифрового робочого 

середовища, яке включатиме множину цифрових робочих місць публічних 

службовців. Доступ до робочого середовища потребує надійної системи 

ідентифікації працівника, оскільки цифрове робоче місце передбачає можливість 

віддаленої (дистанційної) роботи працівника, для прикладу під час службового 

відрядження чи в умовах карантину. Також робота в системі передбачає 
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використання електронного цифрового підпису службовця для підтвердження 

дій в системі та гарантування можливості контролю й покарання у випадку 

перевищення службових повноважень чи інших неправомірних дій.  

Перевагою цифрового робочого середовища є можливість формування 

службових каналів комунікації таких як відео-конференцзв’язок, службові чати 

та корпоративна електронна пошта. Безперечно, що рівень захищеності 

(цифрової безпеки) при налагодженні таких комунікацій повинен відповідати як 

способу комунікації, так і видам інформації, що передається через канали 

комунікації. 

Результатом належного функціонування інформаційної системи можуть 

слугувати якісні управлінські рішення, формування необхідних баз даних 

(реєстрів), надання якісних адміністративних (управлінських) послуг.  

Окремо потрібно зупинитись на формуванні професійних наборів (баз) 

знань. Такі бази знань є інформацією виключно для службового використання. 

Вони містять множину необхідних для роботи публічного службовця довідників 

– від контактної інформації осіб/установ/органів публічної влади до збірників 

нормативно-правових актів, галузевих розпорядчих документів, стандартів 

тощо. Наявність таких баз даних дозволить економити час на пошук необхідної 

актуальної інформації. Оновлення відбувається автоматично, або ж 

відповідальним працівником (залежно від виду інформації).  

Також складовою професійних баз знань є множина прийнятих 

управлінських рішень із вихідними умовами (критеріями) їхнього прийняття. 

Накопичення та автоматичне опрацювання такої інформації в подальшому 

забезпечить можливість автоматичного генерування управлінських рішень на 

основі попередньо прийнятих рішень. В умовах смарт-управління інформаційна 

система запропонує відповідальному працівникові найімовірніші варіанти 

рішення. В умовах інтелектуального управління після певної ітерації «вихідні 

умови – прийняте рішення» має бути закладено можливість автоматичного 

прийняття рішення, тобто мінімізація так званого «людського фактору» у 
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прийнятті рішення. Така система безперечно підвищить прозорість 

управлінської діяльності та приятиме зниженню корупційних ризиків. Однак 

поки впровадження інтелектуальних систем управління перебуває на стадії 

наукового осмислення і окремих випадків пробного (несистемного) застосування 

через технічну складність формування належного рівня програмного 

забезпечення. 

Як уже зазначалось, впровадження комплексної цифрової інформаційної 

системи потребує належного кадрового забезпечення. Мова йде про дві категорії 

працівників: 1) власне працівники органів місцевого самоврядування, які мають 

володіти певним рівнем цифрових компетентностей для роботи з інформаційною 

системою; 2) обслуговуючого персоналу з високим рівнем ІТ-знань – 

програмісти, системні адміністратори, інженери-технологи тощо. Для 

забезпечення необхідного рівня цифрових компетенцій працівників органів 

місцевого самоврядування необхідно розробити програму навчання/підвищення 

кваліфікації. Кадрове ж забезпечення ІТ-фахівцями може вирішуватись кількома 

способами, залежно від рівня фінансової спроможності органів публічної влади: 

безпосередній найм кваліфікованих працівників або ж залучення їх на 

контрактній основі за принципом XaaS, що потребує окремого нормативно-

правового регулювання.  

Підсумовуючи сказане, можемо зробити висновок про те, що механізм 

цифровізації управлінської діяльності органів місцевого самоврядування 

передбачає комплексне застосування нормативно-правових, організаційних, 

технічних, технологічних, фінансових, кадрових та інших механізмів публічного 

управління.  
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3.2. Запровадження стандартів цифровізації управлінської діяльності 

органів місцевого самоврядування 

 

Цифровізація управлінської діяльності органів місцевого самоврядування 

є доволі складним і тривалим у часі процесом. Як уже зазначалось, основними 

викликами тут є технологічні, фінансові та кадрові проблеми, які є достатньо 

неоднорідними. Маємо на увазі, що рівень технологічного, фінансового та 

кадрового забезпечення великих міст є значно вищим, а ніж відповідне 

забезпечення у невеличких селах. Однак, для функціонування єдиної цифрової 

системи управлінської діяльності на загальнодержавному рівні необхідно 

забезпечити приведення управлінської діяльності в системі місцевого 

самоврядування до певного рівня цифровізації. Таким чином, на нашу думку, 

необхідною є певна стандартизація процесу цифровізації, що серед іншого 

забезпечить інтероперабельність різноманітних процесів з метою забезпечення 

їхньої максимальної ефективності. 

Найперше, якщо мова йде про цифровізацію управлінської діяльності, то 

варто зосередитись на формуванні цифрового робочого місця та цифрового 

робочого середовища публічних службовців.  

Відповідно до Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства в 

Україні на 2018 – 2020 роки [89]: «Цифрове робоче місце –  це віртуальний 

еквівалент фізичного робочого місця, який вимагає належної організації, 

користування та управління, оскільки воно має стати запорукою підвищеної 

ефективності працівників та створення для них більш сприятливих умов праці… 

Цифрове робоче місце сприяє гнучкості в методах виконання посадових 

обов’язків державними службовцями, стимулює їх спільну роботу та взаємодію, 

підтримує децентралізовані та мобільні робочі середовища, передбачає вибір 

технологій для роботи. Перевагами цифрових робочих місць є зменшення витрат 

на апаратне забезпечення, офісні приміщення, відрядження тощо». 
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Однак таке формулювання не дає можливості зрозуміти, який саме набір 

інструментів та засобів здійснення професійної діяльності є складовою 

цифрового робочого місця публічного службовця. На нашу думку, під цифровим 

робочим місцем публічного службовця потрібно розуміти спеціальну, 

побудовану на основі сучасних веб-технологій, функціональну організацію 

робочого середовища публічного службовця, що дає можливість безпечно 

отримувати, обробляти (аналізувати) та поширювати інформацію, що стосується 

професійної діяльності, та забезпечує професійні комунікації в цифровому 

вигляді, також і в дистанційному режимі. 

Із визначення цифрового робочого місця публічного службовця стає 

очевидним, що має бути розроблений певний стандартний комплекс 

програмного забезпечення, який передбачатиме необхідний спектр цифрових 

інструментів провадження професійної діяльності/виконання посадових 

обов’язків. Програмне забезпечення, на нашу думку, має передбачати 

можливість роботи не лише за допомогою персонального комп’ютера чи 

ноутбука (з будь-якою операційною системою – Windows, Linux, macOs), але й 

містити версії для доступу зі смартфона чи планшета – тобто з усіх можливих 

гаджетів за наявності доступу до інтернету. Такий підхід забезпечить дві важливі 

речі: зручність у роботі незалежно від особистих уподобань щодо тих чи інших 

технічних засобів та швидкість реагування на поточні виклики, а отже сприятиме 

підвищенню ефективності та результативності публічно-управлінської 

діяльності. Разом з тим пропонований підхід щодо стандартизації програмного 

забезпечення дає можливість системного централізованого оновлення 

програмного забезпечення для всіх клієнт-систем, тобто на всіх рівнях 

публічного управління. 

Цілком очевидно, що впровадження цифрових технологій та цифрова 

трансформація управлінської діяльності органів публічної влади повинна 

супроводжуватись належним рівнем цифрової безпеки. На сьогодні це питання є 

доволі актуальним і перебуває на порядку денному діяльності органів публічної 
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влади. Зокрема, про це свідчить приєднання України до Глобальної коаліції з 

цифрової безпеки [102]. Відповідно до офіційної інформації: «Глобальна 

коаліція розвиватиме чотири напрями: найдієвіші практики щодо стандартів 

безпеки, підвищення балансу конфіденційності та захисту, чесна конкуренція 

між гравцями ринку технологій та ефективна міжвідомча співпраця для 

запобігання шкідливому контенту».  

Ще одним видом управлінської діяльності органів місцевого 

самоврядування, який мав би бути стандартизованим є процес надання 

адміністративних послуг. Відповідно до Закону України «Про адміністративні 

послуги» [21] поняття адміністративної послуги визначається власне як 

результат здійснення владних повноважень суб’єктом надання адміністративних 

послуг за заявою фізичної або юридичної особи, спрямований на набуття, зміну 

чи припинення прав та/або обов’язків такої особи відповідно до закону.  

Відповідно до статті 9 зазначеного Закону: «Адміністративні послуги 

надаються суб’єктами надання адміністративних послуг безпосередньо або через 

центри надання адміністративних послуг». Станом на 2020 р. в Україні 

функціонувало близько 800 ЦНАПів [37]. Здебільшого вони розташовані у 

великих містах, зокрема обласних чи районних центрах. Це спричиняє цифрову 

нерівність громадян у доступі до послуг.  

Цифровізація управлінської діяльності органів місцевого самоврядування 

сприятиме реалізації ряду принципів надання адміністративних послуг, зокрема: 

стабільності; відкритості та прозорості; оперативності та своєчасності; 

доступності інформації про надання адміністративних послуг; захищеності 

персональних даних; раціональної мінімізації кількості документів та 

процедурних дій, що вимагаються для отримання адміністративних послуг; 

неупередженості та справедливості; доступності та зручності для суб’єктів 

звернень. 

Ряд стандартів надання адміністративних послуг затверджені наказом 

Мінюсту «Про затвердження стандартів надання адміністративних послуг» [51] 
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від 31. 08. 2009 року. Однак, ми вважаємо, цей перелік є доволі коротким. У 

контексті цифровізації його варто було б розширити та деталізувати. 

Окрім того, на нашу думку, створені Центри надання адміністративних 

послуг могли б виконувати ще одну важливу функцію – сприяти подоланню 

цифрової нерівності. Це можливо, якщо на базі ЦНАПів організувати підрозділи 

на зразок публічних безкоштовних комп’ютерних класів із доступом до мережі. 

Звернувшись до такого підрозділу, громадяни, які не мають доступу до інтернету 

в домашніх умовах чи не мають належного рівня цифрових знань і навичок, 

могли б самостійно чи за допомогою консультантів скористатись цифровими 

адміністративними послугами.  

Важливою складовою управлінської діяльності органів публічної влади є 

робота з інформацією, як вхідною, так і вихідною. По суті робота із вхідною 

інформацією стандартизується в межах правил роботи в системі електронного 

документообігу та в межах внутрішніх процесів обробки, аналізу та зберігання 

інформації.  

Що стосується вихідної інформації, то тут є декілька аспектів, які 

потребують особливої уваги – відкриті дані, які публікуються органами 

публічної влади; робота із сайтом органу влади; робота із сторінками органу 

влади в соціальних мережах та комунікація через різноманітні месенджери і 

застосунки. Розглянемо ці питання детальніше. 

Відкриті дані – це сучасний тренд та важливий напрям розвитку реалізації 

цифрових трансформацій в системі публічного управління на місцевому рівні. 

Використання відкритих даних торкається всіх сфер життєдіяльності 

суспільства. Це дані, які існують в форматах, придатних для машинного 

зчитування та можуть бути використані неодноразово без будь-якого контролю 

зі сторони розпорядника. Основними джерелами інформації тут виступають 

портали відкритих даних міжнародних організацій, офіційні державні портали, 

портали громадських організацій (Всесвітній банк, Організація Об’єднаних 

Націй, Європейський центр журналістики тощо). Такі організації надають 
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сервіси на основі відкритих даних щодо сфер своєї діяльності. На 

загальнодержавному рівні багато країн світу відкрили данні і продовжують це 

робити. Портали відкритих державних даних існують як на рівні держав, так і на 

рівні міст. Однак, залишається безліч питань, пов`язаних з відкриттям даних: 

чому треба відкривати дані; які саме дані необхідно відкривати; як саме 

відкривати, як розповсюджувати, яким чином їх стандартизувати, як їх зробити 

семантично інтероперабельними? Також відкритим залишається питання щодо 

споживачів цих даних, а саме, хто може їх використовувати. Невирішеними є 

також питання стосовно використання відкритих даних органами державної 

влади та місцевого самоврядування, бізнесом, громадськими організаціями. 

Обсяг даних, що публікуються в останні роки на платформах органів 

публічної влади та державних структур, значно збільшився. Такі платформи 

відкритих державних даних спрямовані на підвищення прозорості, однак поки 

їхній потенціал залишається нерозкритим. На сьогодні науковим надбанням 

стало визначення технічних та якісних меж продукування та використання 

відкритих даних [185]. З прийняттям Закону України «Про внесення змін до 

деяких законів України щодо доступу до публічної інформації у формі відкритих 

даних» від 25 грудня 2015 року № 922-VIII в Україні розпочато роботу з 

відкритими даними. У цьому Законі було визначено поняття публічної 

інформації у формі відкритих даних – це публічна інформація у форматі, що 

дозволяє її автоматизоване опрацювання електронними засобами, вільний та 

безоплатний доступ до неї, а також її подальше використання [79]. 

Також було визначено основні норми відкритих даних, зокрема визначено, 

що розпорядники зобов’язані надавати 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. Одним з 

головних аспектів було визначено правовий статус використання відкритих 

даних. Відповідно до Закону, будь-яка особа може вільно копіювати, 

публікувати, поширювати, використовувати, у тому числі в комерційних цілях, 
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у поєднанні з іншою інформацією або шляхом включення до складу власного 

продукту, публічну інформацію у формі відкритих даних з обов’язковим 

посиланням на джерело отримання такої інформації [79]. 

Законодавець також врегулював умови публікації інформації, що містить 

персональні дані фізичної особи. Така інформація оприлюднюється та надається 

на запит у формі відкритих даних у випадку дотримання однієї з умов: 

1. персональні дані знеособлені та захищені відповідно до Закону України 

«Про захист персональних даних» [83]; 

2. фізичні особи (суб’єкти даних), персональні дані яких містяться в 

інформації у формі відкритих даних, надали свою згоду на поширення таких 

даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»; 

3. надання чи оприлюднення такої інформації передбачено законом; 

4. обмеження доступу до такої інформації (віднесення її до інформації з 

обмеженим доступом) заборонено законом [79, 83]. 

Відповідно до чинного документу визначено механізм та відповідальний 

орган за створення переліку відкритих даних. Відтепер Кабінет Міністрів 

України формує перелік наборів даних, що підлягають оприлюдненню у формі 

відкритих даних, вимоги до формату і структури таких наборів даних. 

Періодичність їхнього оновлення також визначаються Кабінетом Міністрів 

України. Також було визначено механізм надання відкритих даних та орган, який 

має створювати та забезпечувати функціонування єдиного державного веб-

порталу відкритих даних. 

На виконання зазначеного Закону Урядом України було прийнято 

постанову «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають 

оприлюдненню у формі відкритих даних» від 21 жовтня 2015 року № 835. 

Наступним нормативно-правовим актом стала постанова КМУ «Про внесення 

змін до Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі 

відкритих даних» від 20 грудня 2017 року № 1100, яка вносить значні зміни до 

врегулювання сфери відкритих даних, а саме додано основні принципи 
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оприлюднення наборів даних у формі відкритих даних: відкритість за 

замовчуванням; оперативність і чіткість; доступність і використання; 

порівнянність та інтероперабельність; покращене урядування і залучення 

громадян; інклюзивний розвиток та інновації. Також було нормативно 

закріплено визначення таких понять, як: відкритий формат, інтерфейс 

прикладного програмування, машинописний формат, метадані, набір даних, 

оприлюднення набору даних, паспорт набору даних, структура набору даних [13, 

53, 80]. 

Найважливішим кроком можна вважати визначення та розширення 

наборів даних: 12 загальних до всіх державних установ та біля 330 

спеціалізованих для окремих державних установ. Але цей перелік не є 

вичерпним, оскільки відповідно до п. 5 цієї постанови розпорядник інформації 

може оприлюднювати набори даних, яких немає в переліку, якщо інше не 

передбачено Законом України «Про доступ до публічної інформації», у випадку 

високого суспільного інтересу до таких даних (великої кількості запитів 

однотипної інформації; за результатами опитування громадської думки; 

наявності інших обставин) [83]. 

Завдяки внесенню останніх змін у постанову «Про затвердження 

Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих 

даних», сфера відкритих даних отримала належне врегулювання та відповідає 

сучасним викликам. Таким чином зараз нормативно закріплені такі важливі 

аспекти: визначено сферу відкритих даних; визначено регулюючий орган; 

визначений керівний орган; визначено основні набори даних; визначено технічні 

вимоги до форматів відкритих даних та методів розповсюдження (відкриті 

формати файлів для структурованих даних та інтерфейс API). 

Тож, на підставі вивчення нормативно правової бази можемо зробити 

висновок, що загалом вона відповідає сучасним світовим вимогам, однак все ще 

є окремі аспекти, які потребують удосконалення. 

Таким чином, ще у 2006 р. було сформовано технічні вимоги до 
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розповсюдження інформації. На нашу думку, запропонована система виміру 

якості відкритих даних й досі є актуальною та відповідає сучасним вимогам. 

У подальшому, дослідником Джошуа Тауберером (Joshua Tauberer) при 

розгляді питання відкритої держави, було сформовано 14 принципів публікації 

відкритих даних у державній сфері, яких необхідно дотримуватись при роботі з 

відкритими даними, які описані нижчу у переліку. 

1. Безкоштовна публікація в інтернеті. 

2. Первинні дані, зібрані з джерел, з найкращим рівнем гранулярності, а не 

в сукупності чи у зміненій формі. 

3. «Своєчасні: дані стають доступними якомога швидше, щоб зберегти 

цінність даних». Дані не відкриті, якщо вони передаються лише після того, як це 

занадто пізно, щоб воно було корисним для громадськості. 

4. Доступні: дані доступні найширшому діапазону користувачів у 

найширшому діапазоні цілей. 

5. Придатні до аналізу: найважливіша цінність відкритих державних даних 

залежить від здатності громадськості самостійно аналізувати вихідні дані, а не 

покладатися на власний аналіз уряду. 

6. Недискримінаційні: Дані доступні кожному, без будь-яких вимог, 

реєстрація, раса, національність тощо; 

7. Не патентовані: дані доступні в форматі, за яким жоден суб'єкт не має 

виняткового контролю. 

8. «Без ліцензії, або спеціальна відкрита ліцензія». Поширення даних не 

обмежується законодавством про інтелектуальну власність, такими як авторські 

права, патенти чи торговельні марки, договірні умови чи інші довільні 

обмеження; 

9. Постійність: дані повинні бути доступними у визначеному (незмінне 

посилання на відкриті дані) місці в Інтернеті на необмежений термін. 

10. Безпечні формати файлів: «Державні органи, що публікують дані в 

Інтернеті, завжди повинні намагатися публікувати, використовуючи формати 
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даних, які не містять виконуваний вміст (exe, bat, vbs)». 

11. Походження та довіра: «Опублікований вміст повинен бути підписаний 

цифровим підписом або включати атестацію дати публікації/створення, 

автентичності та цілісності». 

12. Свобода для громадськості: громадськість найкращим чином може 

визначити, які інформаційні технології найкраще підходять для програм, які 

громадськість має намір створити для себе для використання відкритих даних. 

13. Публічний нагляд. Громадськість повинна мати змогу звертатися до 

органів публічної влади та державних структур для покращення якості та 

кількості наборів відкритих даних. 

14. Міжвідомча координація. Оскільки два набори даних стосуються 

однакових речей, творці наборів даних повинні прагнути зробити їх сумісними 

(семантична інтероперабельність) [35]. 

Останнім часом концепція відкритих даних стрімко розвивається – з суто 

спеціальної та вузько направленої теми вона перетворилась на надзвичайно 

актуальну і прикладну, стала об’єктом уваги бізнес-структур, державних 

інститутів, громадянського суспільства. Дедалі частіше відкриті дані 

використовуються в процесі створення соціально-економічних програм розвитку 

держави. Використання у бізнесі сприяє створенню більш прозорого середовища 

ринкової конкуренції. Громадяни можуть отримувати будь-яку інформацію у 

сфері публічного управління та надання державних сервісів (послуг), обсягу 

власних соціальних і політичних повноважень тощо. 

Стандарти відкритих даних є важливим елементом сильної 

інфраструктури даних та використовуються для багатьох додатків, від сумісної 

бази до публікації інформації. Високоякісні дані зміцнюють інфраструктуру 

даних, а відкриті стандарти для даних можуть допомогти покращити дані. 

Відкриті стандарти для даних – це, також і технічні продукти, що складаються зі 

специфікації, схеми, моделі даних, словника або офіційного списку правил. Вони 

можуть бути використані для стимулювання співпраці, реалізації політики та 
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стрімкого розвитку економіки. 

Для більшості відкритих стандартів створені дані повинні містити 

очікувані поля, використовувати правильні коди, публікуватися з очікуваним 

періодом, бути повними та мати сенс для користувачів відкритих даних. 

Відмінний відкритий стандарт для даних надає інструменти та підтримку, які 

допомагають розпорядникам даних створювати та перевіряти наявність якісних 

даних, зокрема інструментів перевірки, попереднього перегляду та порівняння 

даних. 

Відкриті стандарти для даних можуть надати розпорядникам даних 

інформацію про те, як часто дані повинні публікуватися, або забезпечувати 

спосіб поділу своїх графіків публікації та оновлення їхніх наборів даних. 

Оскільки відкриті стандарти для даних, як правило, зосереджуються на 

конкретній темі або предметі, правильна документація та управління 

допомагають користувачам даних вирішувати, чи вірно опубліковано набори 

даних для їхніх цілей. Використання стандартів дає розпорядникам відкритих 

даних доступ до спільних інструментів, служб та підтримки спільноти, 

зменшуючи бар'єри для входу, щоб вони могли зосередити увагу на покращенні 

якості даних та використанні даних. 

Певними стандартами роботи із сайтом органу влади можна вважати Закон 

України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації» [17], Закон 

України «Про доступ до публічної інформації» [18] та Порядок функціонування 

веб-сайтів органів виконавчої влади, затверджений наказом Державного 

комітету інформаційної політики, телебачення і радіомовлення України.  

Разом з тим, на сьогодні існує проблема відсутності офіційних веб-сайтів 

органів місцевого самоврядування або ж такі веб-сайти містять застарілу 

інформацію. Це пояснюється в першу чеперш за все неналежним кадровим 

забезпеченням органів місцевого самоврядування – відсутні ІТ-фахівці чи 

працівники з належним рівнем цифрової грамотності та цифрових комунікацій. 
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Також застарілість інформації на сайтах може бути спричинена тим, що у 

посадових інструкціях публічних службовців не прописані відповідні службові 

обов’язки, а отже, цей вид професійної діяльності нормативно не врегулювано в 

межах конкретної установи.  

На сьогодні доволі розповсюдженим явищем є створення сторінок органів 

публічної влади, зокрема і місцевого рівня, та офіційних сторінок посадових осіб 

органів місцевого самоврядування у соціальних мережах. І такі види 

комунікативної діяльності не мають жодного нормативно-правового 

регулювання. На нашу думку, найтиповішою помилкою щодо роботи із 

сторінками органу публічної влади в соціальних мережах є калькування 

інформації із офіційного веб-сайту (новин, анонсів та оголошень). Мова такої 

інформації наповнена канцеляризмами та не підлаштована під особливості 

комунікації у соціальних мережах, яка по суті є значно спрощеним варіантом 

офіційної комунікації. Саме тому важливо розробити певні стандарти чи хоча б 

рекомендації щодо особливостей комунікації у соціальних мережах за 

допомогою сторінок органів публічної влади. Також необхідно забезпечити 

навчання працівників, що відповідають за комунікацію у соціальних мережах, 

зважаючи на лінгвістичні, психологічнихі та інші особливості мережевих 

комунікацій. 

Ще одним новим видом комунікації органів публічної влади, що 

спричинений цифровими трансформаціями, є комунікація через різноманітні 

месенджери і застосунки (viber, telegram тощо). Доволі вдалим прикладом такої 

комунікації є створення офіційних каналів на зразок «Коронавірус_інфо» чи 

«Корона Київ», через які органи публічної влади інформують громадян про стан 

поширення коронавірусної інфекції в державі загалом чи в окремому регіоні.  

Також поширюється актуальна інформація щодо карантинних обмежень 

запроваджених в той чи інший проміжок часу. Аналогічні системи комунікації 

поширені за кордоном для масового інформування щодо надзвичайних ситуацій 

природного чи техногенного характеру (великі пожежі, підтоплення, аварії 
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тощо) чи у випадку викрадення/зникнення дітей/дорослих осіб для швидкого 

пошуку постраждалих. Такі канали комунікації можуть слугувати ефективним 

інструментом комунікації між владою та громадськістю при правильній 

організації, а отже цей аспект управлінської діяльності також потребує 

розроблення окремих стандартів та нормативно-правового врегулювання. 

Наведені приклади управлінської діяльності органів місцевого 

самоврядування в умовах цифрових трансформацій свідчать про необхідність 

запровадження стандартів цифровізації такої діяльності, беручи до уваги 

множини факторів. Очевидно, що така стандартизація потребує науково-

практичного обгрунтування та супроводу і може стати окремим напрямом 

наукових розвідок. 

 

 

3.3. Практичні рекомендації щодо цифровізації управлінської 

діяльності органів місцевого самоврядування 

 

Впровадження згаданої вище моделі цифровізації управлінської діяльності 

органів місцевого самоврядування потребує не лише формування певних 

стандартів, але й реальних практичних кроків. На нашу думку, перш за все 

необхідно удосконалити нормативно-правове забезпечення у сфері цифровізації.  

Як уже згадувалось, до 2020 року основним нормативно-правовим актом у 

цій сфері була «Концепція розвитку цифрової економіки та суспільства України 

на 2018 – 2020 роки». У 2021 р. Урядом було затверджено Державну стратегію 

регіонального розвитку до 2027 р. [74].  

Загалом стратегія містить понад 60 завдань цифрової трансформації. 

Пріоритетними цілями є: підвищення рівня цифрової грамотності населення; 

забезпечення безперешкодного доступу до високошвидкісного Інтернету всіх 

населених пунктів (насамперед сільських та малих міст) та соціальних закладів; 

запровадження можливості отримання електронних послуг через смартфон; 
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впровадження електронного документообігу; забезпечення електронної 

взаємодії між національними реєстрами, реєстрами органів місцевого 

самоврядування; переведення пріоритетних публічних послуг в електронну 

форму; впровадження регіональними органами влади відкритих даних; розвиток 

інструментів електронної демократії. Також для моніторингу досягнення цілей, 

до стратегії додали 3 цифрових KPI: 

• відсоток соціальних закладів, що використовують фіксований 

широкосмуговий доступ до Інтернету (до 2023 р. – школи, заклади первинної та 

вторинної допомоги, ЦНАПи 100%; інші заклади 95%);  

• охоплення територій області мобільними мережами 4G (до 2023 р. – 

90% населення); 

• рівень цифрової грамотності у населення (до 2023 р. – 55 %) [103].  

Безперечно, зазначені завдання є важливими. Однак, ми вважаємо, більш 

доцільним на сьогодні було б розроблення та затвердження на законодавчому 

рівні Стратегії цифрового розвитку держави із чітким планом дій, термінів та 

критеріїв оцінювання ефективності виконання. На далі ця стратегія мала б бути 

адаптована для обласного, районного та місцевого рівня з урахуванням 

особливостей регіону.  

У контексті викладеного у попередніх підрозділах, на нашу думку, варто 

було б створити Інститут відкритих даних як центральний орган виконавчої 

влади зі спеціальним статусом у сфері роботи з відкритими даними, що 

регулюватиме питання їхнього формування, розповсюдження і використання 

відповідно до міжнародних принципів і стандартів; 

На сьогодні у світі знаходиться у відкритому доступі більше мільйона 

наборів відкритих даних: з них 95% викладені відомствами трьох країн: США, 

Канади і Франції [5]. Можемо припустити що, незабаром до створення ринку для 

додатків на основі відкритих даних долучаться й інші держави, збільшуючи 

«виробництво» відкритих даних. Таким чином відкриті знання, відкрита 

допомога, відкрита діяльність органів влади – це три ключові зрушення, що 
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трансформують світовий розвиток і сприяють вирішенню глобальних проблем. 

Формується новий світовий тренд – екосистема потоків відкритих знань та 

інформації. 

Для прикладу, ключовим елементом функціонування системи відкритих 

даних у Великобританії є Інститут відкритих даних (The Open Data Institute, The 

ODI), заснований винахідником Інтернету сером Тімом Бернерс-Лі та 

Найджелом Шадболтом, експертом з питань штучного інтелекту, який виступає 

за інноваційне використання відкритих даних. Основними завданнями Інституту 

є поширення інноваційного використання відкритих даних у всьому світі. 

Інститут працює як з комерційними, так і не комерційними компаніями та 

урядами з метою створення відкритої, надійної екосистеми даних, за допомогою 

якої люди зможуть ухвалювати найкращі рішення та керувати будь-якими 

шкідливими впливами. 

Інститут залучає, об'єднує та надихає людей по всьому світу до реалізації 

інноваційних ідей. Основними напрямами діяльності інституту є: надання 

стратегічних порад; визначення того, як дані можуть допомогти досягати цілей 

програми; розробка політики та управління; перевірка взаємодії між загальними 

методами управління даними та галузевими нормами; проведення консультацій 

з питань розвитку технологій, а саме створення відповідних стандартів даних та 

інструментів, необхідних для його підтримки; проведення досліджень, 

починаючи від створення прикладних досліджень ролі відкритих даних у певній 

галузі до критичної оцінки впливу; забезпечення навчання, в тому числі і за 

допомогою сумісних навчальних кейсів, електронного навчання та веб-семінарів 

[185]. 

Незважаючи на ефективність роботи з відкритими даними за кордоном, 

застосування цієї інноваційної технології в Україні наштовхується на ряд 

проблем, серед яких: 

– консерватизм у діяльності органів публічної влади; 

– недостатній рівень цифрової компетентності публічних службовців та 
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громадян (особливо стосується малих міст та сільської місцевості); 

– низький рівень покриття території широкосмуговим інтернетом (часто 

пов`язаний з недостатнім фінансуванням); 

– несвоєчасність розміщення матеріалів на сайтах; 

– необхідність постійного вдосконалення інформаційних систем та 

механізмів управління у сфері відкритих даних [2]. 

Попри це, наша країна вже набула певного досвіду на шляху 

запровадження відкритих даних. Ми вже згадували про впровадження стандартів 

роботи з відкритими даними. На сьогодні органи публічної влади 

використовують у своїй роботі потужні масиви персональної інформації щодо 

мешканців відповідних територій, а також державних сервісів, спрямованих на 

забезпечення їхньої життєдіяльності. При цьому робота з такою інформацією на 

місцевому рівні може стати серйозною проблемою з огляду на ряд перешкод, 

серед яких: 

– некоректний формат даних, що зберігаються в органах публічної влади; 

– неповнота даних, помилки, застарілі дані; 

– існування масивів інформації в паперовому вигляді; 

– відсутність спеціалістів з опрацювання даних; 

– відсутність в управлінському апараті розуміння кінцевої цілі 

використання відкритих даних. 

Як свідчить світова практика, саме відкриття даних, які мають на меті опис 

діяльності органів влади, слугує стимулом для громадян до активності, бажання 

бути ще більш поінформованими щодо всіх проблем і перспектив взаємодії. 

Однак, в Україні рівень участі громадянського суспільства у проектах з 

відкритими даними, без якої практично неможливо використовувати механізм 

зворотного зв`язку або формувати широку дискусію щодо шляхів вирішення 

проблеми, на сьогодні є незадовільним. 

Зважаючи на зарубіжний досвід, зазначений раніше, та стан вітчизняної 

сфери відкритих даних, вважаємо необхідним створити в Україні Інститут 
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відкритих даних. До сфери його повноважень мають належати: 

– взаємодія з розпорядниками інформації та створення стандартів і 

паспортів наборів відкритих даних; 

– взаємодія з бізнесом та громадськістю задля розуміння їхніх потреб при 

стандартизації та паспортизації наборів даних; 

– розроблення та опублікування методики створення наборів даних; 

– створення та опублікування стандартів наборів даних; 

– вироблення державної політики у сфері відкритих даних; 

– взаємодія з міжнародним суспільством у сфері відкритих даних; 

– створення школи для навчання щодо роботи з відкритими даними 

(державних службовців, представників бізнесу, громадянського суспільства); 

– методологічну та наукову підтримку створення хабів (місце де 

розробляють стартапи) з відкритих даних; 

– ведення обліку кейсів та стартапів; 

– постійний аудит відкритих даних на відповідність стандартам; 

– удосконалення єдиного державного сайту з відкритими даними з метою 

дотримання становлених принципів відкритих даних; 

– взаємодія з розробниками програмного забезпечення задля дотримання 

принципів відкритих даних, як для користувачів відкритими даними, так і для 

тих, хто буде наповнювати єдиний державний сайт відкритих даних; 

– впровадження успішних кейсів через хаби на інших територіях, також і 

для державних органів, бізнесу та громадськості; 

– розроблення інших наборів даних (наприклад статистичні дані щодо 

екології Азовського моря) у різних сферах; 

– проведення щорічного аналізу результатів впровадження всіх принципів 

відкритих даних.  

Створення такої інституції сприятиме функціонуванню системи 

публічного управління на засадах сервісно-орієнтованої державної політики. 
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Проблематика цифровізації на сьогодні активно обговорюється у засобах 

масової інформації, однак серед населення все ще спостерігається тенденція 

розуміння цифрових технологій як чогось фінансово недоступного та 

надзвичайно складного. Особливо сказане стосується мешканців невеликих 

населених пунктів, територіально віддалених від районних чи обласних центрів, 

великих міст. Ретроградний стиль мислення і супротив впровадженню цифрових 

технологій спостерігається також і у публічних службовців старшого чи 

«передпенсійного» віку, які найчастіше займають керівні посади.  

Саме тому, на нашу думку, необхідно провести на загальнодержавному 

рівні комунікативну кампанію щодо необхідності цифровізації управлінської 

діяльності, перспектив та вигоди у цій сфері діяльності. Основним завданням 

комунікативної кампанії мали б стати зміни у стилі мислення та поведінці 

населення щодо впровадження цифрових технологій у повсякденну активність 

та професійну діяльність. Ініціатором могло б виступати Міністерство цифрових 

трансформацій (далі – Мінцифри), яке зараз проводить інформаційні кампанії 

щодо напрямів своєї діяльності, зокрема популяризації використання мобільного 

застосунку «ДіЯ» та цифрових документів. Однак, вважаємо, що комунікацію з 

населенням варто проводити на ширшому та доступнішому рівні.  

При проведенні комунікативної кампанії необхідно звернути особливу 

увагу на цільові аудиторії, які мали б бути визначені не лише за віковим 

розподілом, а й брати до уваги сферу професійної діяльності, освіту, місце 

проживання. При виборі каналів комунікації також необхідно пам’ятати, що 

люди старшого віку у невеликих населених пунктах здебільшого отримують 

інформацію через телебачення та місцеві (районні, обласні) газети. А отже, 

найбільш потужно необхідно використовувати саме ці канали комунікації для 

донесення переваг цифрових транформацій, цифровізації управлінської 

діяльності та отримання управлінських (адміністративних) послуг у цифровому 

форматі.  
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Ще однією важливою загальнодержавною ініціативою стало 

запровадження на початку 2020 р. введення посади заступника керівника 

відповідного органу з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і 

цифровізації (від англ. Chief Digital Transformation Officer, CDTO). Це питання 

регулюється постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання діяльності 

підрозділів з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і 

цифровізації центральних та місцевих органів виконавчої влади та заступників 

керівників центральних органів виконавчої влади, обласних, Київської та 

Севастопольської міських державних адміністрацій з питань цифрового 

розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації» [71]. Керівник з цифрової 

трансформації мав би відповідати за створення та реалізацію цифрової стратегії, 

забезпечувати управління проєктами цифровізації та координацію з проєктами 

інших організацій, державними цифровими платформами, сприяти 

перетворенню «аналогових» управлінських процесів в «цифрові». 

Однак, на сьогодні керівники з цифрової трансформації працюють лише в 

декількох обласних державних адміністраціях. На районному рівні такі посади 

чи підрозділи поки не запроваджувались. Ми уже неодноразово наголошували 

на проблемах кадрового забезпечення у сфері цифровізації. Саме тому, вважаємо 

вкрай необхідним формування управлінської вертикалі, яка відповідала б за 

реалізацію цифрових трансформацій на кожному управлінському рівні. Таким 

чином, необхідно забезпечити запровадження посад керівників з питань 

цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації та функціонування 

відповідних підрозділів на всіх управлінських рівнях – загальнодержавному, 

обласному, районному та місцевому.  

Зважаючи на рекомендації центральним органам влади, на місцевому рівні 

також необхідно здійснити ряд заходів задля забезпечення цифровізації 

управлінської діяльності та реалізації цифрових трансформацій у публічному 

управлінні. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/2020
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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На нашу думку, першим завданням для  органів місцевого самоврядування 

є формування чіткого плану цифровізації відповідної територіально-

адміністративної одиниці (області, району, територіальної громади, села, міста 

тощо) на основі стратегії цифрового розвитку держави та з урахуванням 

поточного рівня цифровізації. План цифровізації також повинен містити терміни 

та критерії оцінювання ефективності і результативності його виконання.  

Наступним кроком має стати проведення аудиту наявних технічних засобів 

та визначити їхньої відповідність технічним потребам для роботи в умовах 

цифровізації та впровадження цифрової інформаційної системи. Очевидно, що 

проведення технічного аудиту повинні забезпечувати компетентні ІТ-фахівці, 

що знову ж таки повертає нас до проблеми кадрового забезпечення. Одним із 

варіантів може бути залучення фахівців із приватного сектору за принципами 

державно-приватного партнерства чи в рамках концепції XaaS. 

Важливим питанням є фінансове забезпечення процесу цифровізації 

управлінської діяльності. Саме тому необхідно під час формування бюджету 

закласти видатки на удосконалення цифрової інфраструктури (безпосередньо та 

через використання послуг інших організацій (XaaS)) та підвищення кваліфікації 

персоналу. Також варто розглянути можливість залучення донорських коштів у 

межах грантово-проектної діяльності різноманітних фондів чи в межах проектів 

державно-приватного партнерства.  

Як уже зазначалось, кадрове забезпечення є однією з найважливіших 

проблем у сфері цифровізації управлінської діяльності. Саме тому органам 

місцевого самоврядування необхідно визначити рівень цифрової компетентності 

працівників та розробити план підвищення кваліфікації у відповідній сфері. На 

сьогодні це можливо забезпечити шляхом навчання хоча б у форматі 

короткотермінових тренінгів, курсів підвищення кваліфікації, курсів для 

самоосвіти на базі цифрових платформ. 

Пропоновані заходи безперечно не є вичерпним переліком того, що 

необхідно зробити задля цифровізації управлінської діяльності органів місцевого 
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самоврядування. Однак, на нашу думку, це першочергові заходи. Інші види 

діяльності будуть плануватись з огляду на результати виконання цих заходів. 

 

 

Висновки до третього розділу 

 

Цифровізація управлінської діяльності місцевого самоврядування –

комплексний, багатоступеневий процес, результатом якого має стати 

формування функціональної управлінської системи нового рівня – цифрової 

управлінської системи. У сучасному науковому дискурсі найбільш прийнятним 

терміном для позначення такого виду управлінської системи вважаємо термін 

«смарт-сіті».  

Обгрунтовано авторську позицію щодо того, що smart-city необхідно 

розглядати як особливу форму побудови управлінських процесів, в основу якої 

покладено складну багаторівневу, багатокомпонентну інтероперабельну, 

автоматизовану цифрову інформаційну систему, яка здатна отримувати, 

зберігати, обробляти/аналізувати, надавати, змінювати та виробляти нову 

інформацію. Фактично така система складається із множини інтероперабельних 

галузевих підсистем (охорона здоровя, освіта, транспорт, банкінг, комунальні 

служби і т.д.) та управляє/взаємодіє з ними. Складовими системи є цифрові 

(digital-by-default) і оцифровані процеси. 

Основними викликами для ефективної цифровізації управлінської 

діяльності є технологічні, фінансові та кадрові проблеми, які є достатньо 

неоднорідними на території України. Тобто рівень технологічного, фінансового 

та кадрового забезпечення великих міст є значно вищим, а ніж відповідне 

забезпечення у невеличких селах. Однак, для функціонування єдиної цифрової 

системи управлінської діяльності на загальнодержавному рівні необхідно 

забезпечити приведення управлінської діяльності в системі місцевого 

самоврядування до певного рівня цифровізації.  
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Необхідністю є стандартизація цифрових трансформацій публічного 

управління на місцевому рівні, що серед іншого забезпечить інтероперабельність 

різноманітних процесів з метою забезпечення їхньої максимальної ефективності. 

Зокрема необхідно стандартизувати підходи до визначення цифрового робочого 

місця публічного службовця та цифрового робочого середовища (визначивши 

необхідний мінімальний набір цифрових робочих інструментів); програмного та 

технічного забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування; 

стандарти провадження цифрової безпеки органів публічної влади, стандарти 

роботи з інформацією. 

Обґрунтовано, що серйозним управлінським викликом є постійне 

зростання та дублювання сайтів публікацій відкритих даних: кожна державна 

установа формує свої правила публікації та організовує свої аутентичні сервіси 

публікацій. Таким чином, кожен сервіс з публікації відкритих даних є 

унікальним і не сумісним з іншими сервісами, що значно ускладнює створення 

сервісів на основі цих технічно різних наборів та призводить до збільшення 

вартості розроблення продуктів на основі відкритих даних. Як наслідок, 

реалізація концепту відкритих даних втрачає свою ефективність та актуальність. 

З метою вирішення зазначеної проблеми запропоновано створити в 

Україні державну інституцію на зразок Інституту відкритих даних у 

Великобританії, яка виконуватиме роль центрального органу виконавчої влади 

зі спеціальним статусом в сфері роботи з відкритими даними та регулюватиме 

питання їхнього формування, розповсюдження і використання відповідно до 

міжнародних принципів і стандартів. 

Розроблено практичні рекомендації для центральних органів публічної 

влади (Верховна Рада Україні, Кабінет Міністрів України, Міністерство 

цифрових трансформацій) та органів місцевого самоврядування щодо реалізації 

комплексного механізму цифровізації управлінської діяльності органів 

місцевого самоврядування.  
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ВИСНОВКИ 

У дисертаційні роботі отримано нові наукові результати, що дали змогу 

вирішити актуальне завдання у сфері публічного управління та адміністрування 

щодо створення комплексного механізму цифровізації управлінської діяльності 

органів місцевого самоврядування в Україні та надання практичних 

рекомендацій органам публічної влади щодо механізмів (інструментів, 

стандартів) його реалізації. 

Отримані результати дослідження дають підстави сформулювати низку 

висновків і рекомендацій, що мають теоретичне та практичне значення.  

1. Досліджено зміст та еволюцію розвитку цифрового управління. Зокрема, 

визначено, що процесний рівень еволюції цифрового управління 

характеризується основними напрямами його реалізації, процесами публічного 

управління, які воно трансформує. Незважаючи на те, що зазначені процеси 

переплітаються, взаємопов'язані, багато в чому доповнюють один одного, 

утворюючи цілісну систему публічного управління в електронній формі, проте, 

доцільно розмежовувати їх при аналізі еволюції е-урядування у цифрове 

управління.  

Обґрунтовано еволюцію використання інноваційних цифрових технологій 

у публічному управлінні, виокремлено такі етапи як: інформатизація () – 

електронне управління – цифрове управління – smart-управління – 

інтелектуальне управління, які відрізняються за рівнями структурованості 

управлінських процесів; автоматизації процесу прийняття управлінських 

рішень, зокрема у стандартних умовах; ефективністю та швидкістю внутрішніх і 

зовнішніх комунікативних процесів; рівнем прозорості управлінської діяльності 

й цифрової безпеки. 

Кожен з цих напрямів є частиною процесу створення та використання 

нових, цифрових за замовчуванням (digital-by-default), інтероперабельних, 

стадартизованих інформаційних систем у публічному управлінні, які дають 

змогу не лише оцифрувати й автоматизувати наявні управлінські процеси за 



 171 

допомогою електронних інструментів, але й визначати певні «критичні точки» 

управлінського процесу, співвідношення між ними та ухвалювати рішення, 

зважаючи на них. Таким чином, сучасне цифрове управління є значно 

складнішим, точнішим і деталізованішим процесом, а ніж електронне 

управління, або е-врядування. 

2. Проаналізовано сутність інституційного забезпечення системи 

цифрового управління в Україні. Наголошено, що Україні потрібна сучасна 

концепція використання всіх можливостей інформаційно-комунікаційних 

технологій в діяльності органів державної влади, що відповідає в повній мірі 

комплексному характеру процесу впровадження таких технологій в систему 

публічного управління. Перш за все, це стосується підготовки і проведення 

єдиної державної політики в частині реалізації управлінського потенціалу так 

званих «хмарних» технологій в системі державної служби. Державному апарату 

в демократичній політичній системі доводиться завжди бути під тиском 

суспільства, громадських організацій, та завжди готовому та відкритому до 

діалогу з населенням. Така вимушена публічна поведінка в умовах демократії 

якраз і відводить в державному управлінні величезну роль інституційного 

забезпечення, що встановлює легітимність органів влади. Саме встановлення і 

підтримання такого зв'язку виступає одним з основних найважливіших 

напрямків роботи всієї адміністративної системи в демократичній державі, яка 

виконує вимоги прозорості та публічності системи управління.  

Визначені пріоритети інституційного «цифрового» розвитку України 

необхідно трансформувати у конкретні вимірювані цілі, узгодженими з 

європейськими стандартами. Необхідно виявити на ранніх стадіях розбіжність 

цілей цифрового управління і реальних форм його реалізації, обумовлених дією 

«логіки відповідності», прагненням до конформності організацій, що реалізують 

проекти в сфері цифрового управління, існуючим неефективним державним 

інститутам і практикам. Даний підхід також корисний при розгляді проблем 

суперечливості інституційних норм, невідповідності формальних інститутів 
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неформальним «правилам гри», які володіють значним негативним потенціалом 

для розвитку цифрового управління в Україні. Важливе значення має також те, 

що в високотехнологічних галузях організації змушені переймати одну з 

декількох успішних моделей. Наслідувальний ізоморфізм в області 

впровадження цифрового управління можна простежити на прикладі засвоєння 

зарубіжних моделей надання державних послуг в електронній формі, організації 

офіційних порталів урядових органів, принципів інформаційної взаємодії органів 

публічної влади і суспільства. 

3. Досліджено тенденції цифрових трансформацій в системі публічного 

управління на місцевому рівні. Державна політика України у сфері розвитку 

інформаційних технологій та цифровізації була вельми непослідовною, та має 

низку проблем, разом з тим з'являються нові фактори, які ускладнюють і без того 

не просту роботу ОМС у даному напрямі. Їх об'єднує те, що всі заходи 

передбачають участь органів місцевого самоврядування на добровільно-

примусовій основі. Це зважаючи на те, що численна кількість громад через 

дефіцитність бюджету не мають для вирішення таких серйозних комплексних 

завдань ні коштів, ні спеціалістів для адаптації таких ініціатив, ні єдиної 

комунікаційно-управлінської платформи, яка могла би координувати процес 

цифровізації органів місцевого самоврядування.  

Також, на нашу думку, набуває актуальності та необхідності для 

змістовного обґрунтування зарубіжного позитивного досвіду впровадження в 

українському просторі нової моделі місцевого самоврядування на основі 

цифрової комунікаційно-управлінської платформи, яка буде ефективною в 

загальнодержавному мастабі, та буде зважати на усі виклики цифрової економіки 

на місцевому рівні. Запровадження єдиних прозорих правил для всіх учасників 

державного управління та місцевого самоврядування не тільки підвищить 

ефективність і якість цифрового управління, а й спричинить скорочення штату 

службовців (а отже, і витрат на утримання апарату). Крім цього, така модель 

зробить зайвими проміжні ланки державних відомств, тому що міністерства 
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будуть отримувати зворотний зв'язок про виконання поставлених завдань 

безпосередньо від галузей і регіонів у режимі реального часу. 

4. Узагальнено зарубіжний досвід реалізації цифрових трансформацій в 

системі публічного управління на місцевому рівні. Виявлено, що спільною 

тенденцією для всіх країн-лідерів в сфері цифрових технологій є те, що саме 

держава виступає як рушійною силою ініціатив розвитку цифрових рішень, так 

каталізатором комерціалізації технологій, в тому числі шляхом створення 

флагманських корпорацій, які в свою чергу формують «цифровий вигляд» 

сучасної держави.  

На сьогодні в державній політиці провідних країн світу спостерігається 

перехід до комплексної цифровізації. Основними цілями виступають цифрова 

трансформація публічного управління, розвиток цифрової інформаційно-

комунікаційної інфраструктури на основі інноваційних технологій, зміцнення 

інформаційної безпеки, розвиток цифрових навичок і компетенцій.  

Для досягнення цілей цифрового порядку застосовуються як класичні 

нормативно-правові, фінансові та нефінансові заходи підтримки, так і новіші, що 

враховують специфіку наскрізних цифрових технологій. У портфелі заходів 

більшості урядів переважають нормативно-правові інструменти, причому значна 

частина національних програм орієнтована на підтримку малого і середнього 

підприємництва та стартапів. Державно-приватне співфінансування програм 

стає ключовим принципом інноваційної політики і служить для стимулювання 

комерціалізації нових рішень на основі конкурсного відбору.  

Важливе місце в пакеті заходів щодо стимулювання попиту на цифрові 

технології займають заходи нормативно-правового характеру, до яких 

відносяться стандартизація на рівні міжнародних організацій і галузевих 

консорціумів (дорожня карта стандартизації технологій «Індустрії 4.0» в 

Німеччині), нормативне закріплення різних аспектів впровадження і 

використання цифрових технологій, створення «регуляторних пісочниць» (для 

безпілотних авіаційних систем в США), управління радіочастотним спектром 
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для комерційного використання (аукціони на покупку ліцензій для мереж 5G в 

США). 

За результатами аналізу зарубіжного досвіду також можемо зробити 

висновки про те, що необхідним та надзвичайно актуальним питанням є 

реформування системи освіти з урахуванням підвищення рівня цифрових 

навичок та цифрової грамотності. Освітні програми мають стати вагомим 

внеском у розвиток нової моделі цифрового управління і провідним фактором 

зростання цифрової економіки в Україні. 

5. Розроблено механізм цифровізації управлінської діяльності органів 

місцевого самоврядування, що є сукупністю нормативно-правових, 

інституційних, фінансових, кадрових механізмів публічного управління на 

місцевому рівні; реалізація якого серед іншого передбачає впровадження в 

управлінську діяльність органів місцевого самоврядування створеної автором 

комплексної, багаторівневої, багатокомпонентної, інтероперабельної 

автоматизованої цифрової інформаційної системи, яка здатна отримувати, 

зберігати, обробляти/аналізувати, надавати, змінювати та виробляти нову 

інформацію з метою підвищення ефективності та результативності управлінської 

діяльності на місцевому рівні.  

Пропонована цифрова система забезпечує концентрацію необхідної 

інформації з різних сфер в єдиному центрі та дає змогу центру ставити завдання, 

на які локальні системи автоматично швидко реагуватимуть. Важливою 

складовою системи є аналітичний апарат, що здійснює опрацювання та 

узагальнення інформації як на окремому локальному, так і на вищому рівні. У 

подальшому таке ієрархічне об'єднання систем можна розвивати як смарт-регіон, 

смарт-область і навіть смарт-державу. При цьому обов’язковою вимогою є 

забезпечення інтероперабельності всіх систем таким чином, щоб взаємодія за 

необхідності відбувалась між будь-якими управлінськими рівнями (між містом і 

державою, між селом і областю в обхід району тощо).  
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Також модель передбачає формування цифрового робочого середовища, 

основою якого є цифрове робоче місце публічного службовця – спеціальна, 

побудована на основі сучасних веб-технологій, функціональна організація 

робочого середовища публічного службовця, що дає можливість безпечно 

отримувати, опрацьовувати (аналізувати) та поширювати інформацію, що 

стосується професійної діяльності, та забезпечує професійні комунікації в 

цифровому вигляді, також і в дистанційному режимі. 

6. Розроблено практичні рекомендації щодо цифровізації управлінської 

діяльності органів публічної влади на місцевому рівні. 

Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України та Міністерству 

цифрових трансформацій: 

– розробити та затвердити на законодавчому рівні Стратегію цифрового 

розвитку держави із чітким планом дій, термінів та критеріїв оцінювання 

ефективності виконання; 

– створити Інститут відкритих даних як центральний орган виконавчої 

влади зі спеціальним статусом в сфері роботи з відкритими даними, що 

регулюватиме питання їхнього формування, розповсюдження і використання 

відповідно до міжнародних принципів і стандартів; 

– провести на загальнодержавному рівні комунікативну кампанію щодо 

необхідності цифровізації управлінської діяльності, перспектив та вигоди у цій 

сфері діяльності; 

– забезпечити реалізацію програми «цифрових директорів» на обласному 

рівні та забезпечити належний рівень кадрового забезпечення ІТ-сфери на 

місцевому рівні; 

Органам місцевого самоврядування: 

– розробити чіткий план цифровізації відповідної територіально-

адміністративної одиниці (села, міста, територіальної громади тощо) на основі 

стратегії цифрового розвитку держави; 
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– провести аудит наявних технічних засобів та визначити їхню 

відповідність мінімально встановленим вимогам; 

– під час формування бюджету закласти видатки на удосконалення 

цифрової інфраструктури (безпосередньо та через використання послуг інших 

організацій (XaaS)) та підвищення кваліфікації персоналу; 

– визначити рівень цифрової компетентності працівників та розробити 

план підвищення кваліфікації у відповідній сфері. 
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у ХХІ сторіччі : матеріали IІ Всеукраїнської науково-практичної конференції за 

міжнародною участю здобувачів вищої освіти та молодих вчених (Київ, 22 лист. 
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ДОДАТОК Б 

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО АПРОБАЦІЮ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

 

Результати дисертаційного дослідження отримали апробацію в рамках 

науково-практичних конференцій, у тому числі за міжнародною участю, круглих 

столах, а саме: щорічна Всеукраїнська науково-практична конференція за 

міжнародною участю, присвячена 100-річчю державної служби в Україні 

«Публічне врядування в Україні: стан, виклики та перспективи розвитку» (Київ, 

25 травня 2018 року); науково-методологічний семінар «Прийняття державно- 

управлінських рішень в індетермінованих умовах: проблеми, сучасні методи, 

технології забезпечення ефективності» (Київ, 22 січня 2018 року); щорічна 

Всеукраїнська науково-практична конференція за міжнародною участю 

«Інституціоналізація публічного управління в Україні в умовах 

євроінтеграційних та глобалізаційних» (Київ, 24 травня 2019 року); ІІ 

Всеукраїнська науково-практична конференція за міжнародною участю 

здобувачів вищої освіти та молодих вчених «Теорія та практика публічного 

управління та адміністрування у ХХІ сторіччі» (Київ, 22 листопада 2019 року); 

щорічна міжнародна науково-практична конференція «Україна 2030: публічне 

управління для сталого розвитку» (Київ, 2020 рік); І Всеукраїнська науково-

практична конференція за міжнародною участю здобувачів вищої освіти та 

молодих вчених «Теорія та практика публічного управління та адміністрування 

у ХХІ сторіччі» (Київ, 30 листопада 2018 року); збірник тез «Dialogi zarzadzania 

cyfrowego»  (Вроцлав, Київ, 2019 рік). 
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ДОДАТОК В 

Довідки про участь у науково-дослідних роботах та впровадження результатів 

дослідження 
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