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МОДУЛЬНО-ІНТЕГРАЦІЙНА МОДЕЛЬ АВТОМАТИЗАЦІЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ НА ОСНОВІ 

КОНЦЕПЦІЇ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ

Анотація. В статті розглядаються питання автоматизації діяльності державних 
органів влади та підвищення ефективності державного управління. Визначено, що 
одним із дієвих засобів підвищення якості державного управління є впровадження 
електронного урядування та його інструментів (інформатизація та автоматизація 
процесів державного управління, електронний документообіг, надання адміністра-
тивних послуг в електронному вигляді, електронні петиції тощо) у діяльність органів 
влади. Для удосконалення державного управління запропоновано використовувати 
запровадження систем якості ISO 9001:2009 та ISO 9001:2015. Переваги застосування 
такого підходу показано на прикладі Херсонської обласної державної адміністрації, 
а саме: упорядкування і регламентування (виконання послідовності дій згідно із за-
твердженими процедурами) діяльності; можливість підвищення рівня внутрішньо-
го електронного документообігу, чіткішого розподілу повноважень, завдань та від-
повідальності через прописування процесів і управління ними; підвищення якості 
надання послуг громадянам, поінформованості про це та врахування їхніх потреб 
і очікувань; раціональне та ефективне використання ресурсів, особливо людських.

Також як інструмент підвищення ефективності державного управління розро-
блено модульно-інтеграційну модель автоматизації діяльності органів публічної 
влади. Ця модель може адаптуватися до вимог конкретного органу державної або 
муніципальної влади, а її перевагами визначені поліпшення якості підготовки ана-
літичних, інформаційних та інших матеріалів для забезпечення діяльності обласної 
державної адміністрації; забезпечення стабільності кадрового потенціалу в апараті; 
підвищення кваліфікації працівників апарату з урахуванням європейських підходів 
у роботі.

У висновку зазначається, що застосування інновацій та сучасних управлінських 
технологій в державному управлінні сприяє насамперед прозорості та відкритості 
діяльності державних інституцій, підвищенню ефективності їх діяльності, якісному 
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наданню населенню різноманітних послуг, формуванню електронних взаємовідно-
син між суспільством і державою.

Ключові слова: органи публічної влади, автоматизація та інформатизація, ін-
новації в державному управлінні, система якості ISO, модульно-інтеграційна модель 
діяльності органів публічної влади. 
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MODULAR-INTEGRATION MODEL OF AUTOMATION OF 
ACTIVITIES OF PUBLIC AUTHORITIES ON THE BASIS OF THE 

CONCEPT OF ELECTRONIC GOVERNMENT

Abstract. The article discusses the issues of automating the activities of state 
authorities and improving the efficiency of public administration. It was determined 
that one of the effective means of improving the quality of public administration is the 
introduction of electronic governance and its tools (informatization and automation 
of public administration processes, electronic document management, the provision of 
administrative services in electronic form, electronic petitions, etc.) in the activities of 
government bodies. It is proposed to use the introduction of quality systems ISO 9001: 
2009 and ISO 9001: 2015 to improve public administration. The advantages of using 
this approach are shown by the example of the Kherson Regional State Administration, 
namely: compilation and regulation (the implementation of a sequence of actions in 
accordance with the approved procedures) of the activity; the possibility of increasing 
the level of internal electronic document management, a clear distribution of powers, 
tasks and responsibilities for prescribing processes and managing them; improving the 
quality of services to citizens, awareness of this and taking into account their needs and 
expectations; rational and efficient use of resources, especially human ones.

Also, as a tool for improving the efficiency of public administration, a modular 
integration model for automating the activities of public authorities has been developed. 
This model can adapt to the requirements of a specific body of state or municipal authority, 
and its advantages include certain improvements in the quality of the preparation of 
analytical, informational and other materials to ensure the activities of the regional state 
administration, ensuring the stability of personnel potential in the apparatus; advanced 
training for the staff of the apparatus, taking into account European approaches to work.

In conclusion, it is noted that the use of innovations and modern managerial 
technologies in public administration contributes primarily to the transparency and 
openness of the activities of state institutions, increasing the efficiency of their activities, 
the quality provision of various services to the population, and the formation of electronic 
relationships between society and the state.

Key words: public authorities, automation and informatization, innovations in public 
administration, ISO quality system, modular integration model of public authorities.
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Постановка проблеми. Перспек-
тиви стабільного розвитку України 
безпосередньо пов’язані із забезпе-
ченням гармонійного та ефективного 
функціонування механізмів держав-
ного управління. Одним із дієвих за-
собів підвищення якості державного 
управління є впровадження електро-
нного урядування та його інструмен-
тів (інформатизація та автоматиза-
ція процесів державного управління, 
електронний документообіг, надання 
адміністративних послуг в  електро-
нному вигляді, електронні петиції 
тощо) у діяльність органів влади.

Аналіз останніх досліджень 
і  публікацій. В  українському нау-
ковому середовищі інформатизацію 
процесів державного управління, 
роль інформації в  процесі ухвалення 
державноуправлінських рішень, впро-
вадження електронного урядування 
та автоматизацію роботи місцевих та 
державних органів влади вивчали є 
предметом досліджень таких учених, 
як В.  Бакуменко [1], О.  Васильєва [2], 
В. Дрешпак [3], Д. Дубов [4], О. Дурман 
[5], О.  Карпенко [6], І.  Лопушинський 
[7], Ю. Машкаров [8], С. Попов [9], С. Чу-
кут [10], А. Семенченко [11] та ін.

Проте, незважаючи на доволі сут-
тєву науково-теоретичну розробку 
даної сфери, питання автоматизації 
діяльності органів влади та підвищен-
ня якості та ефективності державного 
управління в цих органах залишається 
недостатньо проробленим.

Мета статті. Виходячи з викладе-
ного, поза увагою дослідників залиши-
лися і  є наразі актуальними важливі 
питання обґрунтування механізмів та 
інструментів автоматизації держав-
них органів виконавчої влади в  кон-

тексті розширення концепції електро-
нного урядування. 

Виклад основного матеріалу. 
Європейська практика свідчить, що 
високі результати в процесі реформу-
вання державного управління можна 
досягти лише за умови наполегливого 
використання інноваційної діяльно-
сті з  метою запровадження новітніх 
управлінських технологій в  сферу пу-
блічного управління. Прикладом такої 
діяльності можна вважати роботу Хер-
сонської обласної державної адміні-
страції. 

Так, з  метою впровадження 
системних змін та модернізації дер-
жавного управління, що зробить владу 
доступною, прозорою та ефективною, 
в  апараті обласної державної адміні-
страції було запроваджено систему 
управління якістю (СУЯ), яку сертифі-
ковано відповідно до вимог ДСТУ ISO 
9001:2009 [12]. 

28 серпня 2015 року було внесено 
до Реєстру Системи сертифікації Укр-
СЕПРО сертифікат на систему управ-
ління з  надання послуг виконавчої 
влади, що виданий на підставі ре-
зультатів перевірки та оцінки системи 
управління якістю органом з сертифі-
кації систем управління ДП «Херсон-
стандартметрологія».

Основу системи управління якіс-
тю в обласній державній адміністрації 
формують сім принципів: 

• орієнтація на замовника по-
слуг, тобто громадян; 

• лідерство; 
• задіяність персоналу; 
• процесний підхід; 
• постійне поліпшення; 
• ухвалення рішень на підставі 

фактичних даних; 
• керування зв’язками. 
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Одним із ключових принципів 
побудови системи управління якістю 
відповідно до вимог ISO 9001 є саме 
процесний підхід, що полягає в  сис-
тематичній діяльності з  визначення 
процесів, їх послідовності й взаємо-
дії, управління процесами й зв’язка-
ми між ними. Тому в апараті обласної 
державної адміністрації в  межах сис-
теми управління якістю затверджено 
17 документованих методик. Серед 
основних з  них: «Планування робо-
ти апарату обласної державної адмі-
ністрації та контроль за виконанням 
планів», «Організація заходів за учас-
тю керівництва обласної державної 
адміністрації», «Критичне аналізуван-
ня з  боку керівництва», «Здійснення 
контролю за виконанням документів», 
«Управління персоналом». 

Перевагами впровадження систе-
ми управління якістю стали: 

• упорядкування і  регламенту-
вання (виконання послідовності дій 
згідно із затвердженими процедура-
ми) діяльності; 

• можливість підвищення рівня 
внутрішнього електронного докумен-
тообігу, чіткішого розподілу повно-
важень, завдань та відповідальності 
через прописування процесів і управ-
ління ними; 

• підвищення якості надання 
послуг громадянам, поінформовано-
сті про це та врахування їхніх потреб 
і очікувань; раціональне та ефективне 
використання ресурсів, особливо люд-
ських. 

Значними перевагами є також:
• поліпшення якості підготовки 

аналітичних, інформаційних та інших 
матеріалів для забезпечення діяльно-
сті обласної державної адміністрації;

• забезпечення стабільності ка-
дрового потенціалу в апараті;

• підвищення кваліфікації пра-
цівників апарату з урахуванням євро-
пейських підходів у роботі. 

Навіть новому працівникові стане 
зрозумілим виконання своїх завдань 
завдяки систематизованій роботі апа-
рату обласної державної адміністра-
ції, яку упорядковано відповідно до 
вимог системи управління якістю.

Наразі сертифікована система 
управління якістю (СУЯ) в апараті об-
ласної державної адміністрації від-
повідає вимогам ДСТУ ISO 9001:2009, 
проте Міжнародною організацією зі 
стандартизації ISO були прийнято 
нові версії стандартів ISO 9000:2015 
та ISO 9001:2015 [13]. Організації, що 
були сертифіковані за попередньою 
версією стандарту ДСТУ ISO 9001:2009, 
можуть зробити перехід на нову вер-
сію ДСТУ ISO 9001:2015 та отримати 
сертифікат згідно з  новою версією 
стандарту під час планового наглядо-
вого аудиту чи ресертифікації впро-
довж трирічного перехідного періоду 
до 15 вересня 2019 року.

Терміни та визначення, що вико-
ристовуються в новому стандарті, роз-
ширено, введено поняття ризик (risk) 
як вплив невизначеності на очікува-
ний результат. Невизначеність  – це 
стан чи ситуація, що характеризується 
недостатністю інформації, розумін-
ня чи знання відносно певної події, її 
наслідків або ймовірності. Ризик часто 
виражається у  формі комбінації на-
слідків події (включаючи зміни в  об-
ставинах) і пов’язаною з цим ймовір-
ністю виникнення.

До нової версії стандарту ISO 
9001:2015 включено розділ «Контекст 
організації», у якому передбачено ви-
значати внутрішні й зовнішні умови 
роботи організації (її оточення), що 
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впливають на результативність діяль-
ності та систему управління якістю. Це 
може бути вплив як внутрішніх чин-
ників (інфраструктура, наявні ресурси 
матеріальні і людські), так і зовнішніх 
(умови світового економічного про-
стору, партнери і клієнти). Організації 
слід визначати зацікавлені сторони, 
що також можуть впливати на систе-
му управління якістю, аналізувати 
вимоги замовників, здійснювати ре-
гулярний моніторинг цих вимог. За 
допомогою встановлення конкретної 
ситуації «контексту» організація фор-
мує цілі, визначає зовнішні й внутріш-
ні параметри, які слід брати до уваги 
при управлінні ризиками, а також ви-
значає межі застосування і  критерії 
ризику для процесів.

Тобто, суттєва відмінність ISO 
9001:2015 від попередньої версії стан-
дарту  – явне застосування ризик-о-
рієнтованого мислення, що дає змо-
гу організації визначати чинники, 
які можуть спричиняти відхилення 
її процесів та її системи управління 
якістю від запланованих результатів, 
щоб встановлювати запобіжні заходи 
контролю для мінімізації негативних 
впливів і максимального використан-
ня можливостей по мірі їх виникнен-
ня. Це неможливо без розуміння свого 
середовища і  визначення зацікавле-
них сторін та їхніх вимог.

Систему управління якістю в  апа-
раті обласної державної адміністрації 
націлено на постійне її вдосконален-
ня, тому пріоритетним є питання сер-
тифікації саме за новим стандартом 
ДСТУ ISO 9001:2015.

Відповідно до заявки на сертифі-
кацію системи управління апарату 
Херсонської обласної державної ад-
міністрації, зареєстрованої в  органі 

з  сертифікації ДП «Херсонський нау-
ково-виробничий центр стандартиза-
ції, метрології та сертифікації» від 11 
липня 2017 року № 11, проведено дру-
гий етап сертифікованого аудиту щодо 
надання послуг виконавчої влади. 

Цілями аудиту є встановлення 
і підтвердження таких положень:

• відповідність СУЯ апарату 
Херсонської обласної державної адмі-
ністрації вимогам ДСТУ ISO 9001:2015;

• результативність функціону-
вання СУЯ (впровадження документів, 
їх розуміння та практичне застосуван-
ня персоналом у  повсякденній діяль-
ності) і  спроможність забезпечувати 
постійне підвищення задоволеності 
замовників;

• оцінювання спроможності СУЯ 
забезпечувати відповідність застосов-
ним законодавчим, регламентуючим 
вимогам.

Аудит проведено відповідно до 
ISO/IEC 17021-1:2015 Conformity 
assessment  – Requirements for 
bodies providing and certificaation 
of management systems  – Part 1: 
Requirements (Оцінювання відповід-
ності. Вимоги до органів, що здій-
снюють аудит і  сертифікацію систем 
управління  – Частина 1: Вимоги), 
П.ОССУ 9.2-03 «Порядок проведення 
робіт з  сертифікації систем управ-
ління якістю відповідно до ДСТУ ISO 
9001:2015».

Перевіркою встановлено, що впро-
ваджена СУЯ в  апараті Херсонської 
обласної державної адміністрації в ці-
лому відповідає вимогам ДСТУ ISO 
9001:2015. 

Апарат Херсонської обласної дер-
жавної адміністрації здатний постійно 
надавати послуги виконавчої влади, 
а  в  разі виявлення невідповідностей 
передбачено дієвий механізм управ-
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Рис. 3.1. Модульно-інтеграційна модель автоматизації діяльності органів публічної влади

ління ризиками, також розроблено 
методику для своєчасного виявлення 
та запобігання появи нових випадків 
невідповідностей. 

Відповідно до отриманих об’єк-
тивних даних про результативність 
функціонування СУЯ та на підставі по-
зитивного висновку групи з аудиту ви-
дано сертифікат на систему управлін-
ня якістю відповідно до вимог ДСТУ 
ISO 9001:2015 «Системи управління 
якістю. Вимоги (ISO 9001:2015, IDT)».

Цей стандарт розповсюджується 
також і на «Єдину інформаційно-про-
грамну систему місцевих органів вла-
ди СОД-2.0», що використовується 
в  Херсонській ОДА для оптимізації 
управлінських процесів та підвищен-
ня ефективності державного управ-
ління.

За 5 років експлуатації системи 
ЄПІС СОД 2.0, і  не зважаючи на те, 

що вона теж пройшла сертифікацію 
по стандарту ISO 9001:2015, виникла 
потреба доповнити існуючу модель її 
роботи (подану на рис. 2.6) кількома 
модулями, що б підвищили її функці-
ональні можливості, а саме:

• модуль проведення аудіо- та 
відео-конференції;

• модуль кадрової роботи;
• модуль подання електронних 

петицій та громадського контролю; 
• модуль контролю надання ад-

міністративних послуг в  електронно-
му вигляді. (рис. 3.1).

Таким чином, наша інтеграційна 
модель вдосконалюється та отримує 
нові функціональні модулі, що відпо-
відають реаліям часу і перетворюєть-
ся на модульно-інтеграційну модель 
впровадження документообігу в  міс-
цевих органах виконавчої влади.
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Додаткові модулі виконують такі 
функції:

1) модуль «Комунікації» забезпе-
чує оперативне управління та зв’язок 
з місцевим органами виконавчої вла-
ди Херсонської області. У  реальному 
часі за допомогою відповідного про-
грамного забезпечення голова облас-
ної державної адміністрації або інші 
керівники можуть проводити селек-
торні наради, засідання, конференції, 
семінари та прийом громадян. Таке 
нововведення дозволить оперативно 
вирішувати нагальні питання соціаль-
но-економічного розвитку області, не 
витрачаючи при цьому час та кошти 
на переїзди. 

Цей модуль буде підтримувати 
низку додаткових функцій, таких, як:

• обмін повідомленнями;
• спільне редагування докумен-

тів;
• створення запису-протоколу 

заходу;
• спільне планування виконан-

ня завдань;
• віддзеркалення всіх разом або 

окремо одночасно задіяних учасників 
заходів;

• проведення голосувань і  опи-
тувань. 

Один сервер може обслуговува-
ти довільне число конференцій, що 
проводяться в  окремих віртуальних 
кімнатах і включають свій набір учас-
ників. Підтримується як проведення 
вебінарів з  одним доповідачем, так 
і  конференцій з  довільним числом 
учасників, які одночасно взаємодіють 
між собою.

2) Модуль «Кадри» призначений 
для забезпечення комплексного за-
стосування сучасних форм і  методів 
інформаційно-документаційного за-
безпечення діяльності місцевих орга-

нів виконавчої влади, насамперед но-
вих технологій ведення документації 
для функціонування керованої соці-
альної системи. 

Цей модуль призначено для авто-
матизації кадрового діловодства, за-
безпечує інтеграцію кадрових завдань 
у  єдиному документаційному інфор-
маційному просторі ЄІПС СОД 2.0, 
має широкий спектр функціональних 
можливостей, охоплює весь комплекс 
завдань, що виконує відділ управління 
персоналом, та дозволяє автоматизу-
вати всю роботу цього відділу, а саме:

• заповнення всіх даних про 
співробітника, структурованих за 
змістовними розділами; 

• формування електронних осо-
бових справ; 

• автоматизоване створення 
графіка відпусток; 

• формування розпоряджень 
про прийняття на роботу, звільнення, 
про надання відпустки тощо; 

• формування статистично-а-
налітичних даних за різні періоди за 
будь-яким параметром. 

Це дасть змогу забезпечити ефек-
тивне функціонування системи управ-
ління персоналом у  Херсонській об-
ласній державній адміністрації та 
налагодити взаємодію цього процесу 
з  іншими місцевими органами вико-
навчої влади. Завдяки інформацій-
но-аналітичній системі «Кадри» мож-
на оперативно та на високому рівні 
здійснювати добір персоналу, пла-
нування та організацію заходів з  пи-
тань підвищення рівня професійної 
компетенції державних службовців, 
документального оформлення вступу 
на державну службу, її проходження 
та припинення. Усі процеси кадрово-
го діловодства інтегровано в систему, 
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і  вони відповідають сучасній норма-
тивно-правовій базі. 

3) Модуль «Електронні петиції 
і громадський контроль» дає змогу за-
реєструвати на сайті Херсонської ОДА 
електронну петицію з того чи іншого 
питання або подати звернення від гро-
мадянина. Якщо було подано електро-
нну петицію, то після досягнення вста-
новленого порогу голосування, логіка 
модуля сформує проект документа для 
реагування, із зазначенням змісту 
електронної петиції та її тематичного 
спрямування. Якщо ж було направле-
но звернення від громадянина, то си-
стема автоматично спрямує його до 
відділу по роботі зі зверненнями гро-
мадян і надасть можливість відслідко-
вувати етапи надання відповіді на це 
звернення для особи, яка його подала, 
а також для органів контролю як все-
редині, так і ззовні структури ОДА.

4) Модуль «Контроль ЦНАП» дає 
можливість інтегрувати в  систему ді-
ючі районні, міжрайонні, міські Цен-
три надання адміністративних по-
слуг (ЦНАПи) з  метою оцінки якості 
послуг, що ними надаються, а  також, 
у  перспективі, з  можливістю перене-
сення всієї інформаційної та програм-
но-технологічної діяльності ЦНАП на 
єдину базу, організовану із застосу-
ванням хмарних технологій.

У майбутньому також передбача-
ється можливість через систему про-
грамних шлюзів обмінюватися інфор-
мацією з  органами виконавчої влади 
інших рівнів, центральними органами 
виконавчої влади та їх територіальни-
ми підрозділами [14].

Крім того, слід зазначити, що Хер-
сонська обласна державна адміні-
страція перша в  Україні інтегрувала 
внутрішню систему електронного до-

кументообігу до єдиної системи елек-
тронної взаємодії органів влади. Це 
дозволяє отримувати всі документи 
центральних органів виконавчої вла-
ди виключно в  електронному вигляді 
та таким же чином надсилати корес-
понденцію від обласної державної 
адміністрації. При впровадженні СЕД 
у  практику роботи установи переслі-
дуються такі цілі: 

• підвищення продуктивності 
праці державних службовців; 

• підвищення оперативності 
в роботі з документами; 

• розширення можливостей до-
відково-інформаційного обслугову-
вання; 

• поліпшення якості підготовки, 
оброблення і відтворення документів; 

• поліпшення організації контр-
олю за рухом і виконанням документів 
тощо.

Висновки. Отже, застосування 
інновацій та сучасних управлінських 
технологій в  державному управлін-
ні сприяє насамперед прозорості та 
відкритості діяльності державних ін-
ституцій, підвищенню ефективності 
їх діяльності, якісному наданню насе-
ленню різноманітних послуг, форму-
ванню електронних взаємовідносин 
між суспільством і державою. 

Наведені управлінські технології, 
що вже функціонують на Херсонщи-
ні, є прикладом злагодженої та напо-
легливої роботи команди фахівців та 
прагненням керівництва області вті-
лювати широкомасштабні зміни з ме-
тою надання якісних послуг громадя-
нам. 

Про повну модернізацію адміні-
стративних процесів в  органах дер-
жавної виконавчої влади також го-
ворити зарано через інертність та 
психологічну неготовність персоналу 
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державних установ до інновацій та 
відсутність належної підготовки з ви-
користання нових інформаційних тех-
нологій у повсякденній роботі.
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