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Стаття присвячена дослідженню ролі та значенню реалізації мережевих технологій в діяльності органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування, їх взаємодії між собою, із суспільством, громадянином, бізнесом, некомерційними організаціями. 

Проведено аналіз сучасних тенденцій та особливостей цифровізації, за результатами якого виявлено проблемні питання 

використання автоматизованої системи документообігу органів державної влади та органів місцевого самоврядування. 
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Постановка проблеми. В Україні триває 

активний процес формування інформаційного 

простору та інтеграція до нього всіх основних 

галузей суспільної діяльності, найголовнішим 

аспектом якої є інформація та знання, а також 

шляхи доступу до них. 

Світ увійшов до якісно нової історичної 

епохи – епохи цифровізації, коли суттєво 

нового значення набуває мережа Інтернет і все, 

що з нею пов’язано. 

Важливим аспектом підвищення ефективнос-

ті публічного управління в сучасному інформа-

ційному суспільстві є цифрова трансформація 

традиційних галузей суспільного життя, розвит-

ку цифрової інфраструктури, а також впровад-

ження цифрових технологій. В умовах розвитку 

цифрового суспільства та в сучасних конкурент-

них умовах для функціонування органів держав-

ної влади та органів місцевого самоврядування 

необхідним є пошук ефективних шляхів прий-

няття управлінських рішень. Особливого значен-

ня при цьому набуває цифровізація діяльності 

органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування, а саме впровадження нових ме-

режевих технологій у сфері публічного управлін-

ня, що визначено одним із пріоритетних завдань 

на сучасному етапі державного розвитку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Процес глобалізації в державі визначає нові 

напрями наукових досліджень та призводить до 

загострення існуючих і виникнення нових 

розбіжностей, які мають різні форми. 

Зважаючи на численні праці науковців у сфері 

публічного управління слід зазначити, що вчені 

переважно розглядали окремі аспекти цифрового 

урядування. Залишається суперечливим і недос-

коналим нормативно-правове забезпечення роз-

витку цифрового урядування в Україні, що пе-

решкоджає впровадженню сучасних цифрових 

технологій у сфері публічного управління. Вар-

то зазначити, що питанням цифровізації сфери 

публічного управління значну увагу приділяли 

такі науковці як О.О. Берназюк, О.В. Карпенко, 

В.С. Куйбіда, П.С. Клімушин, P.A. Коваль, 

В.О. Коновал, І.Б. Коліушко, І.П. Лопушинський, 

В.В. Наместнік, О.М. Ємельяненко та інші. Вод-

ночас, питання реалізації мережевих технологій 

в епоху цифровізації є не достатньо дослідженим. 

Метою статті є дослідження сучасних 

тенденцій та особливостей реалізації мережевих 

технологій в публічному управлінні, виявлення 

проблемних питань та принципів цифровізації 

сфери публічного управління. 

Виклад основного матеріалу. Розвиток 

сучасного суспільства обумовлено комплексним 

впливом сукупності найважливіших тенденцій 

та факторів, що впливають на процес цифрові-

зації. Використання мережевих технологій в 

публічному управлінні розширює можливості 

органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування, які спрямовані на швидке 

інформування населення про їх діяльність та 

прийняті управлінські рішення, двосторонньо-

го зв’язку із суспільством. Таким чином, грома-

дяни мають змогу брати участь у формуванні 

державної політики, пропонувати альтернатив-

ні шляхи вирішення тих або інших питань та 

отримувати якісні послуги. 

Сучасне громадянське суспільство стає все 

більш залежним від цифрових технологій, від-

бувається «цифровий перехід» від систем і про-

цесів індустріальної економіки і інформацій-

ного суспільства до «цифрової» економіки та 

«цифрового» суспільства. Така трансформація 

приводить до появи нових, унікальних систем і 

процесів, що становлять їх нову ціннісну 

сутність [5; 7]. Водночас, цифрові технології, 

прикладні застосування тощо є інструментами 
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для досягнення цілей, що пов’язані з різними 

сферами життєдіяльності людини та країни. 

Таким чином, цифровізацію варто розглядати 

як інструмент, а не як самоціль [7].  

На думку науковців цифровізацію 

(digitalization) у широкому розумінні слід 

трактувати як процес впровадження цифрових 

технологій для вдосконалення життєдіяльності 

людини, суспільства і держави [5; 7]. 

Крім цього, поняття «цифровізація» застосо-

вується у Концепції розвитку цифрової економі-

ки та суспільства України на 2018 – 2020 роки, 

схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від 17.01.2018 № 67-р [6], яке визнача-

ється як насичення фізичного світу електронно-

цифровими пристроями, засобами, системами та 

налагодження електронно-комунікаційного об-

міну між ними, що фактично уможливлює інтег-

ральну взаємодію віртуального та фізичного, 

тобто створює кіберфізичний простір. 

Враховуючи зміст поняття «цифровізація» 

необхідно зауважити, що розвиток відповідної 

технічної бази не вирішить усіх проблем у сис-

темі публічного управління, але може істотно 

підвищити ефективність роботи. Адже застосу-

вання новітніх технічних засобів супроводжу-

ється оптимізацією організаційних процедур, 

що робить їх більш простими і логічно витри-

маними [3]. Ефективність роботи системи пуб-

лічного управління залежить від рівня взаємо-

дії держави з громадянами і підприємствами, 

якості роботи кожної установи, взаємодії 

органів влади між собою. 

Забезпечення ефективності публічного 

управління в сучасних умовах розвитку цифро-

вого суспільства не може бути досягнуто без 

реалізації цифрових технологій у цій сфері. Це 

свідчить про беззаперечну перевагу функціону-

вання цифрового урядування, підґрунтям якого 

є запровадження в органах державної влади та 

органах місцевого самоврядування автоматизо-

ваної системи документообігу. Однак, парале-

льно з функціонуванням цифрового докумен-

тообігу в деяких органах державної влади та 

органах місцевого самоврядування й досі вико-

ристовується система паперового документо-

обігу, яка є досить повільною, призводить до 

значних ресурсних втрат, що потрібні для робо-

ти поштових служб, канцелярій, які змушені 

реєструвати вхідні і відправляти вихідні доку-

менти. Зазначені обставини зумовлюють необ-

хідність забезпечення процесів додаткової ре-

єстрації відомостей про документ і сканування 

тексту для включення його до бази документів. 

Тобто використання застарілих методів роботи 

у цьому випадку тільки ускладнює робочий 

процес замість того, щоб його спрощувати. 

З огляду на викладене, важливим аспектом є не 

лише цифрова реєстрація первинної або вихідної 

документації, якості цієї інформації, її повноти, 

своєчасності й подальшого використання, а й 

права отримання інформації, черговості й пріори-

тету її використання. Так, кадрові ресурси держав-

них установ (від рядових співробітників до 

керівників вищої ланки) все більше поповню-

ються працівниками, які вміють працювати з 

цифровими технологіями. «Цифрове» робоче міс-

це сприяє гнучкості у методах виконання роботи, 

стимулює спільну роботу та взаємодію з іншими 

працівниками, підтримує децентралізовані, мобі-

льні робочі середовища та передбачає вибір техно-

логій особисто працівниками. Серед переваг 

«цифрових» робочих місць – зниження витрат на 

апаратне забезпечення, офісні приміщення, від-

рядження. Окрім цього, «цифрові» середовища 

більш конкурентоспроможні при пошуку праців-

ників завдяки можливості запропонувати сучасну, 

інноваційну корпоративну культуру, кращий 

баланс між роботою та особистим життям і 

соціальний стиль роботи [3]. 

Цифрові системи органів публічної влади є 

сукупністю взаємопов’язаних програмно-тех-

нічних елементів та відповідного організацій-

ного, нормативно-правового, лінгвістичного і 

технологічного забезпечення для здійснення 

інформаційно-комунікативної діяльності орга-

нів державної влади та органів місцевого 

самоврядування [1; 292]. Також слід врахувати, 

що функціонування системи цифрового уряду-

вання як взаємодії органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування з громадяна-

ми та бізнесом для підвищення якості надання 

публічно-управлінських послуг має відбувати-

ся на всіх рівнях ієрархії влади . 

Як наголошує М.Я. Швець [8; 93], цифрове 

врядування необхідно розглядати передусім, як 

форму організації публічного управління, яка ха-

рактеризується застосуванням цифрових (інформа-

ційно-комп’ютерних) технологій на кожному 

рівні та етапі такого управління. І.Б. Коліушко 

[4; 138] також звертає увагу на використання в 

органах державного управління сучасних 

технологій, у тому числі й Інтернет-технологій. 

Цифрове урядування є одним з інструментів 

розвитку цифрового суспільства, запроваджен-

ня якого сприятиме створенню умов для від-
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критого і прозорого функціонування органів 

державної влади та органів місцевого самовря-

дування. Так, цифрове урядування складається 

з трьох важливих елементів взаємодії: взаємодії 

держави і громадянина; взаємодії держави та 

бізнесу; взаємодії органів влади між собою. 

Мережеві технології не є вирішенням проб-

леми взаємодії органів державної влади та ор-

ганів місцевого самоврядування з громадянами 

та бізнесом, але з їх допомогою можливо іс-

тотно підвищити ефективність такої взаємодії 

та реалізації цих трьох елементів. При цьому, 

громадяни отримують доступ до публічної 

інформації, якісні електронні довірчі послуги, 

мають можливість впливу на прийняття і 

реалізацію важливих управлінських рішень. 

Бізнес отримує спрощений, більш швидкий 

доступ до органів державної влади, що в свою 

чергу допоможе більш ефективно і результа-

тивно співпрацювати бізнесу і владі. Органи 

влади – отримують можливість координувати 

свої дії, більш ефективно і оперативно вирішу-

вати ті чи інші завдання, підвищити якість на-

дання адміністративних послуг, бути 

відкритими та прозорими, чіткими та гнучкими 

до вимог громадян та бізнесу. 

Реалізація мережевих технологій призведе 

до оптимізації організаційної функції публіч-

ного управління, роблячи її більш простою і 

логічною. Запровадження цифрового уряду-

вання означає трансформацію усіх форм діяль-

ності органів влади, зміну їх структури та прин-

ципів виконання завдань і функцій. Успіх цього 

переходу залежить від правильної стратегії і 

тактики, координації та ефективної взаємодії 

усіх учасників цього процесу, а саме: законо-

давчої, виконавчої та судової гілок влади, 

бізнесу та громадськості. 

Реалізація мережевих технологій спрямова-

на на розвиток цифрового урядування в Україні 

задля досягнення європейських стандартів, 

відкритості та прозорості влади для громадян, 

представників бізнесу та суспільства в цілому. 

Однак, до цього також додається низька якість 

управління розробкою, впровадженням, під-

тримкою функціонування та розвитком інформа-

ційно-телекомунікаційних систем та ресурсів ор-

ганів публічної влади. Такі системи й ресурси 

часто створюються в результаті окремих ініці-

атив, для вирішення окремих поточних завдань 

і часом навіть не узгоджуються між собою. 

Порядок впровадження стратегії цифровіза-

ції суспільства є абсолютно реальним завдан-

ням держави, яке створює правове поле для ре-

алізації основних завдань і програми цифрові-

зації, в основі яких лежить не подальше наси-

чення технікою, а формування правових, ор-

ганізаційних, науково-технічних, економічних, 

фінансових, методичних і гуманітарних пере-

думов розвитку цифрового суспільства. Це го-

ловне в реалізації та розвитку сучасних циф-

рових технологій у відповідних сферах суспі-

льного життя, формуванні системи націона-

льних інформаційних ресурсів, створенні зага-

льнодержавної мережі цифрового забезпечення 

сфери публічного управління, науки, освіти, 

культури, охорони здоров’я тощо, створенні 

загальнодержавних систем інформаційно-ана-

літичної підтримки діяльності органів держав-

ної влади та органів місцевого самоврядування. 

Функціонування автоматизованої системи 

документообігу в органах державної влади та 

органах місцевого самоврядування є кроком до 

реалізації програми цифровізації. Однак, зако-

нодавством не визначено процедуру, спрямова-

ну на окреслення дій органів державної влади 

та органів місцевого самоврядування, які не 

мають автоматизованої системи документо-

обігу. На мою думку, варто врахувати можли-

вість взаємодії органів влади між собою за до-

помогою мережевої системи електронної пош-

ти. У цьому контексті така система потребува-

тиме встановлення комплексної системи захис-

ту інформації та доповнення додатковими еле-

ментами, такими як засоби роботи з формами, 

використання електронного підпису тощо. 

Крім цього, особливу увагу впровадженню 

зазначених механізмів слід приділити на 

місцевому рівні, насамперед у новостворених 

об’єднаних територіальних громадах. Саме тут 

у процесі децентралізації формується місцева 

система публічного управління, що потребує 

невідкладного впровадження сучасних техно-

логій цифрового урядування. Також, акту-

альною є й проблема низького рівня захисту 

інформації в інформаційно-телекомунікацій-

них системах органів публічної влади. До того 

ж подальший розвиток і поширення систем 

цифрового урядування лише посилюватимуть 

значимість безпекової складової серед питань 

забезпечення їх поточного функціонування. 

Для цифровізації суспільства в Україні потріб-

на ефективна державна політика цифрового 

розвитку, одним із ключових елементів якої є 

реалізація мережевих технологій у сфері пуб-

лічного управління. 
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Висновки. Глобальна цифровізація суспіль-

ства є реакцією на здійснення четвертої індус-

тріальної революції. Основним драйвером пер-

шої індустріальної революції була механізація 

ручної праці, другої – застосування електро-

енергії та масовість виробництва, третьої – 

електроніка та автоматизація процесів управ-

ління через використання інформаційних тех-

нологій (виникає поняття «інформатизація», а 

згодом «електронне урядування»), натомість 

четвертої – цифровізація (цифрова трансформація), 

яка пов’язана із впровадженням кіберфізичних 

систем, які поєднують за допомогою мереже-

вих комунікаційних технологій реальні (матері-

альні, біологічні) та віртуальні об’єкти [2; 59]. 

Так, досягти в Україні належного європейсь-

кого рівня в епоху цифровізації, а також подо-

лати наявні проблеми, дозволить реалізація 

мережевих технологій в рамках цифровізації 

суспільства. 

Формування цифрового суспільства − це та-

кож питання національної безпеки, незалеж-

ності держави, конкуренції українських компа-

ній і, насамперед, ефективного прийняття 

управлінських рішень. На сьогодні цифрові 

технології виступають основою для реформу-

вання публічного управління, економіки, бізне-

су, соціальної сфери і всього суспільства, а ре-

алізація мережевих технологій є інструментом 

для ефективного їх розвитку. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ СЕТЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ГОСУДАРСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ 

Статья посвящена исследованию роли и значению реализации сетевых технологий в деятельности органов публичной власти и 

органов местного самоуправления, их взаимодействия между собой, с обществом, гражданином, бизнесом, некоммерческими 

организациями. Проведен анализ современных тенденций и особенностей цифровизации, по результатам которого выявлены 

проблемные вопросы использования автоматизированной системы документооборота органов публичной власти и органов 

местного самоуправления. Определены перспективы использования новых цифровых инструментов реализации сетевых 

технологий в публичном управлении. 
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