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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Національна програма інформатизації,

прийнята ще у 1998 році, була націлена на ши�
роке впровадження ІКТ у різні сфери суспіль�
ного життя, налагодження і підтримку зв'язку
"ІКТ�виробництво", розвиток ІТ�ринку, макси�
мально можливе врахування глобальних тен�
денцій розвитку ІКТ, інформатизацію науки,
освіти, охорони здоров'я, формування переду�
мов для запуску системи електронного уряду�
вання в Україні. Проте її виконання неможли�
ве без дієвого структурно�функціонального
правового механізму, функціонування якого
регламентується набором відповідних норма�
тивно�правових актів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Законодавчі аспекти інформатизації украї�
нської економіки перебувають у полі зору знач�
ної кількості дослідників, серед яких З. Бала�
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баєва, Т. Гаман, М. Гуцалюк, Ю. Денисов, І. Іб�
рагімова, С. Колосок, О. Копиленко, М. Лаш�
кіна, В. Логвінов, А. Марущак, В. Цимбалюк, С. Чу�
кут, М. Швець, С. Янішевський та інші. Однак
новітні зміни на макрорівні та загострення
глобальної конкуренції в сфері ІТ висувають
нові вимоги до правових механізмів, що регу�
люють питання управління процесами інфор�
матизації в Україні. Крім того, в нашій державі
ця сфера законодавства не знаходиться на
достатньо високому рівні розвитку, що є од�
нією з ключових причин гальмування розвит�
ку ІКТ в ній.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті — проаналізувати ефективність

структурно�функціонального нормативно�
правового забезпечення процесів впроваджен�
ня ІКТ в галузі національного господарства та
окреслити комплекс заходів щодо її підвищен�
ня.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

ДОСЛІДЖЕННЯ
Рівень безпечності національної економіки,

стійкість її розвитку і захищеності від різких
перепадів глобальної кон'юнктури можна оці�
нити за багатьма показниками і критеріями,
серед яких чільне місце посідає масштаб вра�
хування ризиків розвитку у законодавчій базі
України. Не є виключенням процеси та ризики
впровадження інформаційно�комунікаційних
технологій в різні галузі національного госпо�
дарства. На наш погляд, всі нормативно�пра�
вові акти, які містять в собі прямі вказівки на
ІКТ, можна розділити на структурно�функ�
ціональні, тобто такі, які регламентують пе�
релік, структуру та функції керівних органів
інформатизації в України та процесні, які роз�
кривають питання впровадження ІКТ, їх різно�
манітні аспекти та ризики. У дослідженні ми
концентруємо свою увагу на першій групі, до
котрої належать, у першу чергу, [1—5] та низ�
ка інших правових документів.

Затверджений наказом Державного коміте�
ту України з питань науки, інновацій та інфор�
матизації (Держкомінформнауки) № 53 від 26
жовтня 2010 р. регламент його роботи визна�
чив порядок проведення оперативних, апарат�
них та міжвідомчих нарад комітету, організу�
вання в ньому документо�
обігу, повноваження ком�
ітету у сфері нормотвор�
чої діяльності та форму�
вання дорадчих, консуль�
тативних та допоміжних
органів, а також їх керів�
ний склад і структуру,
правила взаємодії з інши�
ми органами влади та
місцевого самоврядуван�
ня, ЗМІ і усіма зацікавле�
ними громадськими кола�
ми.

Необхідно зазначити,
що негативною тенден�
цією функціонування цьо�
го органу були постійні
системоформуючі зміни у
організації його діяль�
ності (рис. 1), що зумов�
лює відсутність з його
боку дієвої стратегії роз�
витку підзвітної галузі.
Так, до своєї реоргані�
зації у 2010 році Держін�
формнауки був Держав�
ним комітетом України з

питань науки, інновацій та інформатизації
(Держкомінформатизації), який існував з 5
липня по 9 грудня 2010 року [5]. В той же час
з 26 березня 2008 року до 5 липня 2010 року
функціонував Державний комітет інформати�
зації України [4], який у свою чергу сформу�
вався на базі Державного департаменту з пи�
тань зв'язку та інформатизації України у складі
Міністерства транспорту та зв'язку [3]. Отже,
в періодизації формування спеціальних цент�
ральних органів влади у сфери інформатизації
можна виділити три основні періоди: I етап
(2004—2010) — шлях від започаткування проф�
ільного департаменту до створення Держаген�
ства з питань науки, інновацій та інформати�
зації; II етап (2010—2014) — часовий проміжок
існування агентства Держінформнауки; III
етап (з 2014) — формування спеціалізованого
державного органу влади у сфері інформати�
зації.

Звісно, алогічний стан організації управлі�
ння розвитком науковою сферою в державі,
коли нею займалося не Міносвіти, а Мінтрансу
вимагав першочергових змін у цьому напрямі
організації державної політики. Варто додати,
що це було економічно та організаційно не�
ефективно і сприяло поширенню недосконалої
конкуренції у сфері, оскільки розмивало відпо�

Рис. 1. Еволюція центрального органу влади у сфері
інформатизації

Складено автором.
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відальність управлінців профілюючих держав�
них структур. Тому новим витком у розвитку
Держінформнауки стало його переформату�
вання 4 червня 2014 року у Державне агентство
з питань електронного урядування (скорочено
іменувалося як Агентство е�урядування). Крім
того, Постановою Кабінету Міністрів України
№ 255 від 4 червня 2014 р. зміщено головні ак�
центи у його діяльності саме на інформаційну
сферу, зокрема питання державної політики
інформатизації економіки, прискорення побу�
дови у країні інформаційного суспільства,
впровадження систем електронного урядуван�
ня, використання державних інформаційних
ресурсів, а саме Держагентство тепер підпо�
рядковувалося Міністерству регіонального
розвитку, будівництва та житлово�комуналь�
ного господарства. Всі повноваження, які не
торкалися питань інформатизації, в агентства
були відібрані і передані Міністерству освіти і
науки України.

Новітнім підетапом історії розвитку цент�
рального органу ІТ�регулювання можна назва�
ти прийняття Постанови Кабінетом Міністрів
України 1 жовтня 2014 року "Положення про
Державне агентство з питань електронного
урядування України", якою регламентується
новий перелік повноважень цього органу дер�
жавної влади. Відповідно до них нами виділено
наступні функції Агентства е�урядування:
1) законотворчо�рекомендаційна; 2) інформа�
ційно�дослідницька; 3) програмно�управлінсь�
ка; 4) інформаційно�моніторингова; 5) програм�
но�дорадча; 6) організаційно�методологічна;
7) інформаційно�звітна; 8) ресурсно�реєстра�
ційна; 9) інформаційно�методологічна; 10) ін�
формаційно�координаційна; 11) мережно�
адміністративна; 12) інформаційно�індикатор�
на; 13) програмно�експертна; 14) інформацій�
но�превентивна; 15) фінансово�забезпечуваль�
на; 16) інтерактивно�навчальна; 17) інформа�
ційно�пропагандистська, які можна звести до
трьох основних груп: 1) інформаційні; 2) орга�
нізаційні; 3) програмні. Так, до програмних на�
лежать законотворчо�рекомендаційна функ�
ція, яка полягає у наданій цьому органу мож�
ливості вносити через Мінрегіонбуд пропозиції
до законодавчих та інших нормативно�право�
вих актів у своїй сфері компетенції, а також
пропонувати пріоритетні напрями інформати�
зації і заходи щодо підвищення інформаційної
безпеки держави; програмно�дорадча, суть
котрої, по�перше, у щорічному внесенні Дер�
жагенством завдань Нацпрограми інформати�
зації на 3�річний термін і, по�друге, у погоджен�
ні регіональних та галузевих програм інфор�

матизації із перевіркою їх на відповідність за�
конодавству та затвердженим пріоритетам
інформатизації; програмно�управлінська фун�
кція, яка означає, що Агентство виступає у ролі
генерального державного замовника Націо�
нальної програми інформатизації; програмно�
експертна функція полягає у ролі Агентства як
головного експерта Національної програми
інформатизації та її ключових проектів. Що ж
до групи організаційних функцій, то серед них
організаційно�методологічна, яка включає, в
першу чергу, організаційно�методологічне суп�
роводження та нормативно�правове забезпе�
чення реалізації процесів інформатизації еко�
номіки України та її регіонів, і, по�друге, веден�
ня Єдиного веб�порталу КМУ; мережно�адмі�
ністративна функція, яка випливає з права
Агентства на координування та організаційно�
методологічне забезпечення адміністрування
всього адресного простору національного сег�
мента Інтернету; ресурсно�реєстраційна фун�
кція — полягає у реєстрації електронних ре�
сурсів; фінансово�забезпечувальна функція —
пошук і залучення інвесторів для виконання
проектів інформатизації. В той же час серед
інформаційних функцій варто виділити інфор�
маційно�дослідницьку (означає проведення
агентством прогнозно�аналітичної роботи
щодо розвитку в Україні інформаційного сус�
пільства, впровадження електронного уряду�
вання та імплементації інших процесів інфор�
матизації); інформаційно�моніторингову (аген�
тство здійснює моніторинг стану ІТ�галузі, ди�
наміки процесів інформатизації); інформацій�
но�звітну (орган відповідає за введення в дію
автоматизованої системи "Єдине вікно подан�
ня електронної звітності", а також підзвітний
Кабміну у сфері інформатизації); інформацій�
но�методологічну (проведення заходів з нала�
годження електронного документообігу, елек�
тронного урядування використання цифрово�
го підпису, моніторингу інформаційного напов�
нення веб�сайтів органів влади, в т.ч. у регіо�
нах, формування концепції Єдиного державно�
го порталу адміністративних послуг та її актив�
ної реалізації); інформаційно�координаційну
(займається координуванням інтеграції елект�
ронних ресурсів, електронного документообі�
гу, забезпеченням електронної взаємодії дер�
жавних органів, формуванням Національного
депозитарію електронних інформаційних ре�
сурсів); інформаційно�індикаторну (яка виділи�
лась з інформаційно�моніторингової функції і
означає вжиття агентством заходів із активно�
го впровадження т.зв. Національної системи
індикаторів розвитку інформаційного суспіль�
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ства); інформаційно�превентивну (забезпечен�
ня захисту державних інформаційних ресурсів
та ресурсів з обмеженим доступом); інтерак�
тивно�навчальну (підготовка, перепідготовка
ІТ�фахівців відповідного профілю та підвищен�
ня їхньої кваліфікації); інформаційно�пропа�
гандистську (забезпечує пропагування у грома�
дянському соціумі ідеї інформаційного суспіль�
ства та інформування щодо результатів його
побудови). Аналіз функцій Агентства е�уряду�
вання продемонстрував, що вони стали більш
конкретними порівняно з попередніми регла�
ментуваннями і націлені на вибудовування в
Україні передусім системи електронного уря�
ду з можливостями подальшої інформатизації
інших сфер суспільного життя.

На наш погляд, удосконалення структурно�
функціонального правового забезпечення про�
цесів інформатизації економіки України повин�
не здійснюватися у рамках наступних на�
прямків: 1) моніторинг ІТ�ринку, недопущен�
ня на ньому недосконалої конкуренції, залу�
чення на нього інвестицій; 2) координація фор�
мування в обласних центрах мережі ІТ�клас�
терів із просуванням державних інтересів в них;
3) моніторинг ризиків впровадження ІКТ та
боротьба з ними; 4) забезпечення удосконален�
ня метрології та сертифікації у торгівлі та
інших галузях національного господарства.

ВИСНОВКИ
Довгий час полігалузевий предмет діяль�

ності центрального органу виконавчої влади у
сфері інформатизації, взаємозалежність інте�
ресів різних міністерств щодо науки та освіти
не давав змогу розвиватися інформатизації як
окремому, незалежному напрямку держполі�
тики, а не як частини освіти чи науки. В резуль�
таті різними шляхами, по суті незалежно одне
від одного, а інколи абсолютно відірвано в
України розвивалися три "стовпи" інформати�
зації: 1) декларативна інформатизація в особі
Держагенства; 2) ІТ�сфера, яка з часом почала
концентруватися в ІТ�кластерах та інших об'єд�
наннях ІТ�спеціалістів; 3) інноваційна інфра�
структура. Реформа 2014 року оптимізувала
сферу управління галуззю науки в Україні і
усунула існуючі до цього в ній бюрократичні
схеми. Особливо слід підкреслити те, що в Укра�
їні вперше з'явився самостійний центральний
орган виконавчої влади в сфері інформатизації,
бо до цього існували різноманітні державні
структури зі змішаними функціями. Крім того,
вперше на державному рівні проголошено курс
на формування системи електронного уряду�
вання по країні.
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