Проект рекомендацій
П’ята дискусійна група
“ІТ-сфера для публічного управління: проектування майбутнього”
На дискусійній панелі “ІТ-сфера для публічного управління: проектування
майбутнього» за участю наукової спільноти та представників органів місцевого
самоврядування відбулось обговорення наступних актуальних тем:
Використання інноваційних мультимедійних сервісів з підбору кадрів
Стратегія сталого розвитку у контексті ноосферної парадигми;
Оцінка проектів майбутнього у публічному управлінні;
Роль інформаційних технологій в трансформації системи публічного управління;
Електронний уряд як важливий фактор забезпечення ефективності та якості публічного
управління.
6. Механізми надання адміністративних послуг в системі електронного уряду;
7. Надання адміністративних послуг в електронній формі в органах місцевого
самоврядування України: результати дослідження 2016 року;
8. Технологія "блокчейн" як засіб децентралізації органів державного управління;
9. Організаційно-управлінські та правові механізми з впровадження систем електронного
документообігу в органах державної влади;
10. Стан та перспективи розвитку комунікації у мережі Інтернет.
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2.
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Учасники дискусійної групи, зазначають, що в Україні закладено правові засади
побудови інформаційного суспільства: прийнято закони України "Про інформацію", "Про
доступ до публічної інформації", "Про захист персональних даних", "Про захист інформації в
інформаційно-телекомунікаційних системах", "Про електронний цифровий підпис", "Про
телебачення і радіомовлення", "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні",
"Про державну таємницю", "Про науково-технічну інформацію", "Про телекомунікації", "Про
Суспільне телебачення і радіомовлення України", "Про Концепцію Національної програми
інформатизації", "Про Національну програму інформатизації" та інші нормативно-правові
акти, які регулюють суспільні відносини щодо створення інформаційних електронних
ресурсів, захисту інтелектуальної власності на ці ресурси, впровадження електронного
документообігу, захисту інформації тощо. Але в той же час у 2015 р. припинилась дія
наступних нормативно-правових актів таких як Закон України "Про Основні засади розвитку
інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки" та «Концепція розвитку
електронного урядування». Тому постає питання щодо актуалізації законодавства у сфері
розвитку інформаційного суспільства та інформатизації, а також електронного урядування як
складової політики у сфері інформатизації.
Сучасне суспільство характеризується якісно новими тенденціями розвитку в
інформаційній сфері, насамперед стрімким формуванням глобального інформаційного
простору та глобальним інформаційним протиборством, розробкою і використанням новітніх
інформаційно-комунікаційних технологій, виникненням принципово нових суспільних
відносин за різноманітними напрямами інформаційної діяльності. У контексті євроінтеграції
України актуалізується проблема вивчення досвіду становлення інформаційного суспільства у
країнах - членах Європейського Союзу, а також імплементації норм правових актів ЄС в
інформаційне законодавство України.
За часів незалежності України галузь інформаційних технологій розвивалася практично
без підтримки з боку держави, роль якої переважно зводилася до збору статистичних
відомостей, які часто не відображали реального стану справ. Водночас в Україні
сформувалися досить потужний інтелектуальний потенціал та високі темпи зростання у сфері
програмної продукції.

Уряд України прагне якнайшвидше впровадити в життя електронне урядування для
налагодження відкритого і прозорого діалогу влади з суспільством. Для досягненню
європейських стандартів якості електронних адміністративних послуг необхідно адаптувати
закордонний досвід до українських реалій. Розвиток інформаційних технологій позначається і
на державотворчій діяльності, на всіх напрямках державного управлінні. Це, у свою чергу,
вимагає від нас пошуку нових підходів до державного управління, що відповідають як новим
викликам, так і новим технологічним можливостям.
Основними напрямками нашої дискусійної панелі «ІТ сфера для публічного
управління: проектування майбутнього» є питання, що пов’язані з застосуванням сучасних
ІКТ для підвищення ефективності діяльності органів публічного управління, організаційнотехнологічним забезпеченням надання адміністративних послуг в електронній формі,
перспективами технології "блокчейн" та, взагалі, розвиток електронного урядування в
Україні, тощо.
З метою забезпечення розвитку інформаційного суспільства в Україні, враховуючи
низку наявних проблем в інформаційній сфері, зокрема необхідність розвитку
інформаційного законодавства, проведення системної кореляції з вирішення питань захисту
та забезпечення основних прав, цінностей і соціально-економічних інтересів людини,
суспільства і держави, побудови в умовах відкритого суспільства ефективної системи
інформаційної безпеки України, вважаємо за доцільне констатувати:
Вкрай актуальною є проблема впровадження дієвої інформаційної політики та
системи підготовки кваліфікованих управлінських кадрів з ІКТ в органах публічного
управління в Україні.
Розвиток ІКТ став провідною світової тенденцією у різноманітних галузях життя
суспільства. Однією з найбільш пріоритетних, випереджальних за темпами розвитку інших
сфер інформатизації, стає область управління, Управлінці мають перевершувати за рівнем
інформованості, точності, повноті доступу до джерел інформації інших учасників суспільного
життя. Здобуття якісної професійної освіти державними службовцями – це запорука розвитку
та становлення могутньої держави, що буде динамічно розвиватися з урахуванням принципів
та норм інформаційного суспільства.
Необхідно постійно розвивати ІКТ-інфраструктуру та оновлювати програмноапаратні засоби інформаційного забезпечення в органах публічного управління.
Ми повинні усвідомити, що розвиток економіки інформаційного суспільства
ґрунтується на широкому поширенні й інтеграції інформаційних технологій навчання у
процесах управління, що націлені на запобігання негативним явищам у економіці і соціумі та
для досягнення відповідної якості управління економічним зростанням. З цих позицій
цікавими та важливими є винесені на обговорення учасників групи питання надання
адміністративних та інших послуг органами державного управління та місцевого
самоврядування в електронній формі.
Наявність багатьох проблемних аспектів у зазначеній сфері свідчить про високу
актуальність дискусійної панелі «ІТ сфера для публічного управління: проектування
майбутнього». Ми бачимо, що на рівні проведення дискусійної групи та інших наукових
комунікативних заходах розвивається творче партнерство між науковцями та фахівцями,
відбувається фахове обговорення отриманих нових наукових результатів.

