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УДК 351

О. Л. Дурман
старший викладач кафедри державного управління

і місцевого самоврядування
Херсонського національного технічного університету

ЗАСТОСУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ ЕЛЕКТРОННОГО  
УРЯДУВАННЯ У ПРОЕКТУВАННІ ЄДИНОГО ОСВІТНЬОГО  
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА
У  статті  проведено  аналіз  сучасного  стану  запровадження  електронного  урядування 

в публічне управління в Україні. Показано, що цей процес стикається з певними перепонами, 
однак є незворотнім, оскільки держава планує запровадження низки заходів для його сти-
мулювання. У дослідженні пропонується використати концепцію електронного урядування 
у проектуванні освітнього інформаційно-комунікаційного середовища для управління освіт-
ньою галуззю. Для цього використовується раніше запропонований структурно-об’єктний 
підхід, основними рисами якого є декомпозиція організаційної структури організації «згори 
вниз» і синтез відповідних управлінських (виробничих) процесів і впливів «знизу вгору». Фор-
мування та використання спроектованого таким чином освітнього  інформаційно-комуні-
каційного середовища забезпечить умови для збору, збереження, поширення і комплексного 
використання всіх видів інформаційних ресурсів освітньої галузі, вільний доступ до них всіх 
зацікавлених сторін, підвищить ефективність діяльності органів публічної влади у цій сфері.

Ключові слова:  публічне  управління,  електронне  урядування,  інформаційний  ресурс, 
освітнє інформаційно-комунікаційне середовище, структурно-об’єктний підхід.

Постановка проблеми. Проводячи ана-
ліз інформаційного забезпечення державно-
го управління, вивчаючи інформаційні потре-
би різних прошарків користувачів (державних 
і корпоративних структур, державних службов-
ців і посадових осіб місцевого самоврядуван-
ня, представників бізнес-структур, громадян), 
можна сказати, що в нашій країні наявна велика 
кількість інформаційних джерел, технологій їх 
організації, технологій доступу до інформації 
тощо. З розвитком інформаційної мережевої 
інфраструктури (мереж органів центральної 
виконавчої влади, їх регіональних підрозділів, 
органів місцевого самоврядування, корпоратив-
них мереж, мережі Інтернет) доступ до потріб-
ної інформації не спрощується, а ускладнюєть-
ся через ряд чинників [1]:

1) галузевий принцип інформатизації органів 
державної влади й органів місцевого самовря-
дування призводить до формування інформа-
ційних ресурсів, зорієнтованих на задоволення 
потреб обмеженого кола користувачів, внаслі-
док чого знижується ефект від впровадження 
новітніх інформаційних технологій;

2) практична відсутність у державних орга-
нах та організаціях спеціалістів із надання 
публічних послуг (масового інформаційного 

обслуговування) громадянам, бізнес-струк- 
турам;

3) нерозвинуті економічні, правові й органі-
заційні механізми передачі державних інфор-
маційних ресурсів всім зацікавленим суб’єктам 
і зворотний обмін інформацією;

4) неможливість об’єднання різноманітних 
даних, що збирають організації, підвідомчі різ-
ним органам державної влади, щодо визна-
чених ділянок території, об’єктів або суб’єктів 
адміністративно-територіальних одиниць;

5) доступ до інформації обмежується її галу-
зевою належністю, зумовлюється посадою 
і соціальним статусом користувача;

6) нерівномірність розташування на терито-
рії України джерел інформаційних ресурсів, яка 
посилюється технічними проблемами доступу до 
територіально віддалених інформаційних ресур-
сів, нерозвиненістю телекомунікаційного сере-
довища, технічним станом засобів зв’язку тощо;

7) відсутність єдиної державної політики 
щодо виготовлення та використання інформа-
ційних ресурсів, необхідного рівня захисту інте-
лектуальної власності, прав виробників інфор-
маційних продуктів.

Виходом із цієї ситуації є повсюдне запро-
вадження інформаційно-комунікаційних техно-

© Дурман О. Л., 2019
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логій в усі сфери суспільного життя України, а 
також використання таких механізмів та інстру-
ментів управління, як електронне урядування, 
електронний документообіг, надання адміні-
стративних послуг в електронному вигляді тощо.

Для державного управління освітньою галуз-
зю запровадження таких підходів, механізмів 
та інструментів теж є актуальним.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Серед провідних науковців, що вивчали 
інформаційно-аналітичну діяльність органів 
влади, роль інформації в процесі прийняття 
державно-управлінських рішень є предметом 
досліджень таких вчених, як В. Бакуменко [2], 
Д. Дзвінчук [3], Д. Дубов [4], І. Лопушинський [5], 
М. Сендзюк [6] та ін.

Питання впровадження в Україні техно-
логій електронного урядування розглядають 
Р. Войтович [7], В. Дрешпак [8], К. Линьов [9], 
А. Семенченко [10] та ін.

Впровадженням інформаційних технологій 
для проектування систем управління різни-
ми галузями з погляду державного управління 
займалися П.І. Бідюк [11], О.В. Нестеренко [12], 
О.В. Половцев [13], О.В. Співаковський [14].

Утім, незважаючи на значний науковий 
інтерес фахівців до інформаційно-аналітичної 
діяльності органів влади, електронного уря-
дування, застосування інформаційних рішень 
у різних сферах управління, багато теоретич-
них, методологічних і практичних питань, осо-
бливо в умовах сучасного швидкозмінного сере-
довища публічного управління, залишаються 
невирішеними.

Поза увагою дослідників залишилися акту-
альні питання формування організаційного 
механізму єдиного освітнього інформаційно-ко-
мунікаційного середовища в контексті розши-
рення концепції електронного урядування.

Мета статті. Головною метою дослідження 
є визначення основних підходів до запрова-
дження електронного урядування в діяльність 
органів публічної влади щодо управління освіт-
ньою галуззю. Для цього пропонується застосо-
вувати сучасні інформаційні технології та рішен-
ня з метою формування єдиного освітнього 
інформаційно-комунікаційного середовища.

Виклад основного матеріалу. За сучасних 
умов розвитку суспільно-економічних відносин 
в Україні, котра переживає загальносвітову кри-
зу, актуальним стає питання прийняття ефек-
тивних рішень у системах будь-якої природи, 
наприклад, тих, що використовуються в управ-

лінні різноманітними корпоративними об’єд-
наннями, до яких можна віднести й різні сфе-
ри публічного управління (освітню, медичну чи 
культурну галузі).

Незважаючи на «вибуховий» розвиток засо-
бів комп’ютерної техніки та програмних комп-
лексів публічного управління, методологія побу-
дови таких систем постійно відстає від потреб. 
Розробляючи інформаційно-аналітичні системи 
(ІАС) чи системи підтримки ухвалення рішень 
(СПУР), необхідно враховувати, що склад-
ність процесів управління певною галуззю уне-
можливлює створення автоматичних систем 
управління. Навіть створення автоматизованих 
систем постійно буде стикатися з цілим рядом 
труднощів, описаним у великій кількості дже-
рел, наприклад, у [15]. Крім того, у публічному 
секторі суттєва частка інформації виступає як 
прогнозна, тобто рішення повинні прийматися 
в умовах певної, більшої чи меншої, невизна-
ченості.

Як визначено в [16], автоматизована інфор-
маційна технологія – це системно організова-
на для вирішення задач управління сукупність 
методів і засобів реалізації операцій збору, реє-
страції, передачі, накопичення, пошуку, опра-
цювання і захисту інформації на базі застосу-
вання розвинутого програмного забезпечення, 
засобів обчислювальної техніки і зв’язку.

Як ми бачимо, в державному управлінні 
застосовуються всі елементи таких техноло-
гій. Оскільки істотну частину засобів реалізації 
інформаційних технологій становлять засо-
би комп’ютерної техніки, часто під новітніми 
інформаційними технологіями мають на увазі 
комп’ютерні інформаційні технології, які ґрунту-
ються на високому рівні «дружнього» інтерфей-
су користувача, широкому використанні пакетів 
програм проблемного призначення, викорис-
танні сучасних механізмів, інструментів і мето-
дів управління, що пройшли успішну апробацію 
в бізнес-середовищі.

Одним із таких механізмів управління може 
бути електронне урядування (e-gov). Проте, зва-
жаючи на загальний рівень застосування сучас-
них інформаційних технологій під час вироблен-
ня, ухвалення та запровадження управлінських 
рішень в органах державної влади й органах 
місцевого самоврядування в Україні, його мож-
на охарактеризувати як недостатній. Наявні 
приклади застосування систем підтримки при-
йняття рішень («ситуативні кімнати», «кабіне-
ти керівника», набори сценарних дій тощо) ще 
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розрізнені, характеризуються різноманітністю 
у підходах, темпах розвитку й оснащенні (як 
згадувалося вище), а тому недостатні для задо-
волення нового рівня вимог органів державної 
влади й органів місцевого самоврядування.

В Україні ініціативи у сфері електронного 
уряду повинні бути направлені на забезпечен-
ня державних службовців інформацією про 
стан відповідної сфери управління для при-
йняття оптимальних управлінських рішень, а 
також на забезпечення громадян оперативною 
й неупередженою інформацією про діяльність 
влади всіх рівнів – від центральної до місцевої. 
У своєму розвитку електронне урядування має 
пройти шлях від системи інформування грома-
дян через стадію взаємодії громадян із владою 
у процесі спільної розробки і впровадження 
державної політики до надання громадянам 
послуг засобами Інтернету.

Для впровадження системи електронного 
урядування в Україні передбачаються такі захо-
ди [17]:

– створення Єдиного веб-порталу органів 
виконавчої влади, інтегрування в нього веб-сай-
тів та електронних інформаційних систем 
і ресурсів органів центральної виконавчої вла-
ди та їх регіональних підрозділів з дотриманням 
вимог до захисту інформації;

– розроблення порядку надання органами 
виконавчої влади державних (публічних) послуг 
фізичним і юридичним особам через мережу 
Інтернет;

– створення Інтернет-приймальні органів 
державної влади всіх рівнів;

– створення та регулярне оновлення веб-сай-
тів місцевих органів державної влади й органів 
місцевого самоврядування;

– сприяння ширшому використанню про-
грамного забезпечення з відкритим кодом для 
інформаційно-аналітичної підтримки діяльності 
органів державної влади та системи електро-
нного уряду;

– забезпечення використання електронного 
цифрового підпису в органах державної влади;

– створення електронної системи закупівель 
товарів і послуг за державні кошти;

– організацію надійної, захищеної інформа-
ційної взаємодії між органами виконавчої влади.

Для впровадження в діяльність органів 
публічної влади й органів місцевого самовря-
дування всіх досягнень сучасних автомати-
зованих і новітніх інформаційних технологій 
необхідна відповідна державна політика у сфе-

рі інформаційних технологій, забезпечення 
інтеграції інформаційних ресурсів і їх захисту, 
а також використання передового міжнародно-
го досвіду.

Наприклад, одним із базових принципів, що 
декларується в рамках німецької ініціативи 
запровадження інформаційно-комунікаційних 
технологій у публічне управління, є децентра-
лізована реалізація з централізованим моні-
торингом і забезпеченням підтримки, а також 
загальна оцінка ініціативи з погляду запропо-
нованих державою послуг [18]. Це передбачає 
такі аспекти:

– централізовано спроектовані і централізо-
вано запроваджувані базові компоненти;

– централізовано спроектовані, але локально 
запроваджувані базові (загальні) компоненти;

– стандарти й архітектура ІТ;
– локальні прикладні системи (міністерства 

та регіони): додатки, які використовуються 
окремими установами для надання конкретних 
послуг;

– адаптація державних процесів і регламен-
тів;

– централізована координація та накопичен-
ня інформації.

Оскільки всі управлінські процедури легко 
автоматизуються, можна зазначити, що інфор-
маційні технології впливають на час прийнят-
тя управлінського рішення, прискорюючи його, 
покращують якість цього рішення, надають мож-
ливість та інструмент ефективного контролю 
громадськості щодо проведення державної чи 
муніципальної політики, створюють нові меха-
нізми надання громадянам чи бізнес-структу-
рам інформації та послуг, використання ними 
доступних інформаційних ресурсів [19].

Якщо ж розглядати цей процес із погляду 
публічного управління, то він також повинен 
бути направлений на вирішення таких основних 
завдань [20]:

– створення необхідних умов для задово-
лення інформаційних потреб органів держав-
ної влади й органів місцевого самоврядування, 
фізичних і юридичних осіб;

– визначення загального порядку формуван-
ня і використання інформаційних ресурсів для 
всіх суб’єктів, охоплених процесами інформа-
тизації;

– забезпечення сумісності, взаємодії та інте-
грації інформаційних ресурсів на базі сучас-
них інформаційних технологій, міжнародних 
стандартів, уніфікованих систем класифікації 
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та кодування інформації незалежно від галузе-
вих ознак і форми власності;

– ліцензування діяльності з надання інфор-
маційних послуг для забезпечення відповідної 
якості інформаційних ресурсів;

– сертифікацію інформаційних технологій і їх 
продукції в рамках державної та міжнародної 
систем сертифікації;

– забезпечення комплексного захисту дер-
жавних інформаційних ресурсів із викорис-
танням сучасних засобів і методів захисту 
інформації від несанкціонованого доступу, 
пошкодження, спотворення, руйнування та бло-
кування.

Оскільки доцільність запровадження елек-
тронного урядування в публічне управління вже 
ні в кого не викликає сумнівів, зараз на пер-
ший план виходить саме розробка (адаптація) 
та використання вже наявних чи нових методів 
удосконалення управлінських процесів.

Ми пропонуємо використати такий підхід 
до формування єдиного освітнього інформа-
ційно-комунікаційного середовища, який дасть 
змогу ефективно управляти освітньою галуз-
зю. Проте, оскільки процеси управління в такій 
управлінській структурі доволі складні, необ-
хідно застосовувати різноманітні засоби ана-
лізу та декомпозиції управлінських процесів із 
метою подальшого синтезу відповідних мате-
матичних моделей і отримання управляючих 
результатів у практичній площині.

Тут можуть застосовуватися різноманітні 
способи, ми ж пропонуємо структурно-об’єк-
тний підхід, основними рисами якого є деком-
позиція організаційної структури організації 

«згори вниз» і синтез відповідних виробничих 
процесів «знизу вгору», опираючись на наявну 
матеріально-технічну базу.

У теорії складних систем життєвий цикл сис-
теми управління зазвичай розбивають на такі 
етапи (рис. 1).

На будь-якому з етапів може з’явитися додат-
кова інформація чи нові знання про предметну 
галузь, що призводить до необхідності вносити 
корективи, іноді не лише на поточному, але й на 
будь-якому з попередніх етапів. Це робить про-
цес розробки послідовно циклічним.

Отже, на етапі специфікації визначається 
мета системи та її призначення. На етапі ана-
лізу будуються моделі корпоративної систе-
ми (або модель відповідної підсистеми), тобто 
визначаються по суті зв’язки прикладної галу-
зі, будуються логічні алгоритми маніпулювання 
даними, діаграми взаємодії об’єктів та ін.

Потім необхідно вибрати платформу та засо-
би розробки і перейти до етапу проектування, 
на якому виконується створення процедур, 
об’єктів прикладної галузі та розподіл об’єктів 
за модулями.

І тільки після проектування можна починати 
реалізацію.

Заключним є етап супроводу, за тривалістю 
співвимірний часу існування всієї системи.

У теоретичних джерелах [21] передбачається, 
що на цьому етапі виконується усунення поми-
лок, виявлених у процесі експлуатації системи, 
додавання (інтеграція) нових підсистем тощо.

Для вирішення поставленого завдання 
передбачається ввести в інформаційну підси-
стему засоби структурної декомпозиції корпо-

Рис. 1. Загальна схема проектування складних систем
Джерело: власна розробка автора
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ративної системи на об’єкти, що відповідають 
виробничим процесам чи процесам управління.

Основою будь-якого аналітичного процесу 
або просто аналізу є декомпозиція. Декомпо-
зиція – це процес спрощення чого-небудь без 
втрати цілісності. Існують різні види декомпози-
ції: функціональна, структурна, об’єктна, осно-
вана на фізичних процесах.

Декомпозиція допускає ієрархічне підпоряд-
кування нижніх рівнів верхнім. Декомпозиція не 
змінює суті об’єкта або явища, стосовно якого 
проводять декомпозицію, а лише уточнює його, 
спрощує, допомагає зняти невизначеність або 
локалізувати її.

Коли говорять про структурні методи аналізу, 
декомпозиція сприймається як звичайне яви-
ще. Тоді під процесом можна розуміти скінченну 
неподільну послідовність подій, що виникають 
у системі для задоволення потреби дійової осо-
би, котра ініціює цю послідовність.

У самому визначенні є слово «неподільна», 
тобто та, яка має сенс тільки як одне ціле. Якщо 
розглядати частини такого процесу, як самостійні 
елементи, втрачається сенс використання. Мож-
на вважати, що за успішного завершення проце-
су учасник досягає мети використання, а за не 
успішного – не досягає. Тобто в певному сенсі 
учасник заздалегідь не знає, який результат при-
несе варіант використання. Очевидно, що він 
очікує успішності виконання, але можливий і збій.

Скінченність і неподільність не перешкоджа-
ють виділенню іншої послідовності всередині 
розглянутого процесу. Тому в цьому разі процес 
можна розглядати як деяку закінчену програму 
дій, яка допускає можливість розчленування 
у своїй реалізації, але має сенс лише як цілісна 
структура.

Такий же підхід ми пропонуємо і для форму-
вання єдиного освітнього інформаційно-комуні-
каційного середовища, оскільки створення такої 
складної інформаційної системи дасть змогу 
аналізувати поточний стан справ і планувати на 
довгий період часу потенційний розвиток інно-
ваційної діяльності освітньої галузі як складової 
частини розвитку всієї української економіки.

Запровадження освітнього інформаційно-ко-
мунікаційного середовища на всіх рівнях управ-
ління освітньою галуззю призведе до таких 
позитивних наслідків:

– зменшення часу на прийняття управлін-
ських рішень через отримання інформації про 

поточну діяльність підпорядкованих підрозділів, 
організацій і їх структурних підрозділів у режи-
мі реального часу, оминаючи (за необхідності) 
деякі рівні управління;

– чіткої визначеності з процедурами та мето-
диками прийняття управлінських рішень;

– зменшення кількості чиновників, котрі 
беруть участь у виробленні та реалізації рішень 
і відповідної оптимізації структури управління;

– зменшення витрат бюджетних коштів на 
виконання управлінських функцій, зробить 
витрати бюджетних коштів більш прозорими 
й ефективними;

– підвищення ефективності використання 
кадрового (людського) потенціалу. Це дасть 
змогу оцінювати поточну та майбутню потребу 
у фахівцях тих чи інших напрямів підготовки, 
того чи іншого рівня компетенцій із метою опти-
мального розподілу бюджетних коштів на підго-
товку або залучення таких фахівців.

Однак це не все, що необхідно для ефектив-
ного публічного управління. Використовуючи 
відповідні методи та програмне забезпечення, 
можна виявити й спробувати вирішити потен-
ційні проблеми – колізії в управлінських проце-
дурах, котрі регламентуються різними норма-
тивно-правовими актами; недостатню кількість 
чи розбалансованість ресурсів (людських, 
матеріальних, технічних) тощо.

Висновки і пропозиції. Нашій системі 
публічного управління необхідно врахувати той 
досвід запровадження систем електронного 
урядування, який мають провідні країни світу, 
адже це змогу застосовувати новітні інфор-
маційні технології в різних сферах публічного 
управління.

Держава повинна змінити пріоритети в своїй 
політиці управління освітньою галуззю. Форму-
вання та використання освітнього інформацій-
но-комунікаційного середовища забезпечить 
умови для збору, збереження, поширення 
і комплексного використання всіх видів інфор-
маційних ресурсів освітньої галузі, вільний 
доступ до них всіх зацікавлених сторін. Це, 
в свою чергу, підвищить ефективність діяльно-
сті органів державної влади, управління та міс-
цевого самоврядування у цій сфері.

Подальші дослідження будуть спрямовані 
на вироблення структурної моделі освітнього 
інформаційно-комунікаційного середовища на 
основі концепцій електронного урядування.
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Дурман Е. Л. Использование концепции электронного управления при проектировании 
единой образовательной информационно-комуникационной среды

В статье проведен анализ современного состояния внедрения электронного управления 
в публичное управление в Украине. Показано, что этот процесс сталкивается с опреде-
ленными препятствиями, однако необратим, поскольку государство планирует введение 
ряда мер для его стимулирования. В исследовании предлагается использовать концепцию 
электронного  управления  при  проектировании  образовательной  информационно-комму-
никационной  среды  для  управления  образовательной  отраслью.  Для  этого  использует-
ся  ранее  предложенный  структурно-объектный  подход,  основными  чертами  которого 
являются декомпозиция организационной структуры организации «сверху вниз» и синтез 
соответствующих  управленческих  (производственных)  процессов  и  воздействий  «снизу 
вверх». Формирование и использование спроектированной таким образом образователь-
ной информационно-коммуникационной среды обеспечит условия для сбора, хранения, рас-
пространения и комплексного использования всех видов информационных ресурсов образо-
вания, свободный доступ к ним всех заинтересованных сторон, повысит эффективность 
деятельности органов публичной власти в этой сфере.

Ключевые слова:  публичное  управление,  электронное  управление,  информационный 
ресурс,  образовательная  информационно-комуникационная  среда,  структурно-объектив-
ный подход.

Durman O. L. Using the concept of e-government in the design of the integrated educational 
information-communication environment

The article analyzes the current state of implementation of e-government in public administration 
in Ukraine. It is shown that this process faces certain obstacles, but is irreversible, since the state 
plans to introduce a number of measures to stimulate it. The study proposes to use the concept of 
e-government in the design of educational information and communication environment to manage 
the educational  industry. For  this  purpose,  the previously  proposed  structural-object  approach  is 
used, the main features of which are the decomposition of the organizational structure of the orga-
nization  “from  top  to  bottom”  and  the  synthesis  of  the  corresponding  administrative  (production) 
processes and  impacts  “bottom-up”. Formation and use of  the educational  information and com-
munication environment designed in such a way will provide conditions for the collection, storage, 
distribution and integrated use of all types of information educational resources, free access to them 
by all interested parties, will increase the effectiveness of public authorities in this area.

Key words: public administration, e-government, information resource, educational information 
and communication environment, structural-objective approach.


