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Серед основних тенденцій розвитку 

суспільства на сучасному еташ сшд 

відзначити процес глобалізації щодо 

інформатизації практично всіх сфер 

діяльності. При цьому особливо важливим є 

запровадження інформатизаційних потоків в 

державному управшню. 

Відповідно до Закону України «Про 

Концепцію Національної програми 

інформатизації»[ 1] інформатизація 

стратегічних напрямів розвитку державності 

досягається шляхом створення і розвиту 

інформаційно-аналітичних, обчислювальних 

та автоматизованих систем, центрів і мереж, 

які забезпечують роботу органів державної 

влади та органів місцевого самоврядування. 

Особливістю завдань цього напряму є їх 

складність, яка пов'язана з необхідністю 

оброблення великого обсягу різноманітної 

інформації, що надходить 1з значної 

кількості джерел, і також з високими 

вимогами до швидкості і форми її надання, 

достовірності, актуальності та безпеки. 

Планується розробити типову структуру 

інформаційно-аналітичних центрів органів 

державної влади і місцевого самоврядування. 

Формування інформаційно-аналітичної та 

програмно-технічної баз дасть можливість їм 

повно і оперативно аналізувати, оцінювати 

ситуацію та приймати управлінські рішення в 

усіх сферах і галузях діяльності суспільства. 

З цією метою, на наш погляд, необхідно 

запровадити інтеграцію існуючих 

інформаційних систем оргаюв державної 

влади і органів місцевого самоврядування та 

інформаційних ресурсів, тобто створити 

єдину інформаційно-телекомунікаційну 

систему збору, обробки та передачі даних, 
необхідних для прийняття та реалізації 

стратегічно важливих управлінських рішень у 

сфері економіки, внутрішньої та зовнішньої 
ПОЛІТИКИ. 

До 

інформатизації 

пріоритетних 

обласних 

напрямш 

(міських) 

держадміністрацій та оргаюв місцевого 

самоврядування можна віднести соціальну 

сферу, систему життєзабезпечення, екологію 

та природокористування області (району). 

Основною метою є розроблення цілісної 

взаємопов'язаної системи інформаційних та 

інструментальних засобів для вирішення 

завдань інформаційно-аналітичного 

забезпечення управління областю (районом, 

містом), яка включає: 

• створення інформаційно-аналітичних 

центрів, з'єднаних системою телекомунікацій з 

органами державної влади різних рівнів; 

• аналіз і прогнозування соціально

економічних показників розвитку регіонів; 

• відпрацювання та практичне 

використання даних і програм їх оброблення 

для вирішення конкретних завдань в 

інформаційно-аналітичних центрах обласних 

(міських) держадміністрацій та органів 

місцевого самоврядування; 

• забезпечення безперешкодного доступу 

громадян до будь-якої інформації, що не 

становить державної таємниці, за допомогою 

сучасних інформаційних систем. 
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Незважаючи на те, що темпи розвитку 

інформаційних технологій в Україні через 

низку соціально-економічних проблем ще 

відстають від потреб сьогодення, підсумки 

минулого року свідчать про справжній 

прорив нашої держави в світовий 

інформаційний простір. Державна підтримка 

дозволяє створити інтегровану інформаційно

технічну систему органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування. 

Такий підхід є не просто необхідним, 

а конче потрібним для підвищення 

ефективності державного управління, а саме, 

предметного анал1зу широкого спектру 

інформатизаційних процесів під час прийняття 
та реалізації управлінських рішень. 



Серія ПРАВО. Випуск 10 

Якщо проанашзувати процес 

інформатизації державного управління в 

країнах Європейського Союзу, то можна 

зазначити, що в багатьох із них цей процес 

впроваджується в д1яльюсть державного 

сектора зростаючими темпами. 

Прикладом інтенсивного використання 

інформатизаційних технолопи в сфері 

державного управління є Франція. За рівнем 

впровадження інформатизаційно-аналітичного 

забезпечення в державних установах поряд із 
Францією провідні позиції займає Німеччина. 

У Великобританії політика уряду спрямована 

на те , щоб не тільки органи центральної 

влади, а й і місцеві органи самоврядування і 

державного сектору в широкому сенс~, 

включаючи позавідомчі структури, 

громадські організації, і навіть Національну 

службу охорони здоров'я, рухались в 

напрямку інтенсивного впровадження 

інформаційних технологій. 

На шляху широкого розповсюдження в 

У країні інформаційного забезпечення 

державного управшння стоять суттєв1 

завдання , виконання яких можливе тільки за 

допомогою держави. Тому ми вважаємо, що 

для вирішення проблем інформатизації 

державного управління в У країні необхідно 

здійснити декшька комплексних заходш, 

таких як: 

• втілення загальнодержавної 

політики у сфері інформатизації управління, 

яка повинна бути спрямована на створення 

системи інформаційних ресурсів органів 

державної влади, що б відповідала державним 

інтересам і була б здатною забезпечити 

управлінські процеси . При цьому потрібно 

врахувати , що державна політика 

інформатизації встановлена Законами 

України «Про Національну програму 

інформатизації»[2], «Про Концепцію 

Національної програми інформатизації»[!] і 

формується в державі як складова частина її 

соціально-економічної політики в цілому, а 

також спрямовується на раціональне 

використання промислового та науково-

техючного потенщалу, матер~ально-

техючних фінансових ресурсш для 

створення сучасної інформаційної 

інфраструктури в штересах вир1шення 

комплексу поточних та перспективних 

завдань розвитку України; 

• створення законодавства, що здатне 

забезпечити ефективне використання 

програмного забезпечення в органах 

державного управління . А саме, необхідним є 

прийняття закону, який би передбачав 

комплекс заходів щодо застосування 

інформатизації в державному управшню та 

створення інтегрованої інформаційно

аналітичної системи органів державної влади 

та місцевого самоврядування, системи 

інформаційних ресурсів органів державної 

влади. При цьому, в першу чергу, необхідно 

врегулювати відносини в галузі дослідження, 

підтримки, використання розробки 

програмного забезпечення для органів 

державної влади. Для вирішення зазначеної 

проблеми потрібно врахувати, що можливим є 

використання тільки легальних програмних 

продуктів. Так, у Європейському Союзі у 

законодавчому полі зафіксований захист 

інтелектуальної власності через мехаюзми 

copyright (повне збереження майнових 

немайнових прав автора). Згідно Директиви 

Європейської ком1с11 91125 О [ 4] авторов1 

комп'ютерної програми надаються майнові 

права відтворення, копіювання, модифікації, 

поширення, публічного виконання. Автор сам 

вир1шує, яким чином розпорядитися цими 

правами. Саме цій позиції відповідає сучасне 

українське законодавство про авторське право 

(Закон України «Про авторське право та 

суміжні права» [З]). Тому, в даному випадку 

ми можемо говорити про те, що можлиюсть 

легального використання програмного 

забезпечення законодавчо забезпечена, однак, 

ці правові норми повинні бути вдосконалені і 

знайти своє застосування в створюваному 

законодавств~; 

• розробка методологічних основ 

інформаційного забезпечення управління. 

Потрібно відзначити, що на сучасному етапі в 

Україні інформаційне забезпечення 

державного управшння перебуває в процесі 
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становлення. Існує багато складнощ1в , 

пов'язаних з методолопчною 

невпорядкованістю інформаційного 
забезпечення в органах державної влади, яка є 

насшдком багаторічного безсистемного 

підходу до стандартизації державного 

документообігу, основи якого закладені ще в 

часи ручної та механізованої обробки 

інформації; 
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• втілення у процес управління нових 

інформаційних стандартів. При цьому окремо 

слід передбачити вирішення проблеми 

комплексної інформатизації управління на 

основі сучасних стандартів і технологій, яка б 

охоплювала процеси розробки, прийняття та 

реалізації управлінських рішень; 

• урахування досвщу використання 

інформатизації управління в державному 

секторі країн Європейського Союзу. А для 

цього потрібно розробити і затвердити 

відкриті та ефективні стандарти обміну даними 

між державними установами України та інших 

країн; 

• організація навчання, шдвищення 

кваліфікації державних службовців з метою 

вдосконалення ними своєї професійної 
. . 

ДlЯЛЬНОСТl; 

• важливим фактором шдвищення 

інформаційної безпеки України є формування 

національного р1·111ку програмних і технічних 

засобів обробки інформації, впровадження 

сучасних вітчизняних безпечних 

інформаційних технологій. Усвідомлюючи, що 

без створення відповідної правової основи 

ефективна протидія комп'щтерній злочинності 

неможлива, економічно розвинуті країни 

прийняли спеціальні законодавчі акти. Перші 

закони стосовно ц~є1 категорії злочинів 

прийняті Швецією (1973 р.). Пізніше вони 

з'явилися у Німеччині, Австралії, Італії, 

Франції, Іспанії, Канаді та інших країнах світу. 

Мабуть все ж таки найрозвинутішою є система 

нормативних актів Сполучених Штатів 

Америки, · які найбільше страждають через 

комп'ютерці злочини. Але процес 

вдосконалення чинного законодавства в країні . . 
не припиняється 1 сьогодю, що пояснюється 
стрімким розвитком інформаційних технологій; 

• доречна також 1 оргаюзащя 

проведення електронних наукових 

конференцій. Комп'ютерні конференції повинні 

активізувати й формування процесу створення 

нормативно-правових актів з питань 

інформац~йної безпеки (у тому чисш 
Кримінального кодексу), які б відповідали 

сучасним реаліям світового інформаційного 

простору, сприяли б розробці необхідного, на 

нашу думку, Інформаційного кодексу та інших . . . 
нормативних докуменпв з ус1х аспектш 

використання засобів обчислювальної техніки 

для оброблення та зберігання інформації 

обмеженого доступу; комплекс державних 

стандартш 1з документування, супроводження, 

використання, сертифікаційних випробувань 

програмних засобів захисту управлінської 

інформації. 

Фактично весь циюшзований світ 

переходить до технолопчно нового 

виробництва, що побудоване на загальюи 

інформатизації. Тому процеси інформатизації 

державного управління мають неабияке 

значення для розбудови державності та 

реалізації Конституційної реформи в Україні . 
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