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У статті здійснено спробу систематизації поглядів зарубіжних та українських науковців і 
практиків щодо різних сторін становлення, формування та реалізації механізмів 
інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності органів публічної влади в Україні. У 
роботі визначено відповідні класифікаційні ознаки, за якими пропонується 
систематизувати дискурсне поле науково-практичного розуміння змісту, сутності та 
характерних ознак інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності органів публічної 
влади в Україні та запропоновано авторську п’ятикластерну класифікацію дослідницьких 
підходів. На основі проведеного джерелознавчого аналізу за темою дослідження, автором 
виокремлено п’ять основних груп класифікаційних ознак: за філософсько-сутнісним змістом 
соцієтального феномену інформаційно-аналітичного забезпечення  будь-якої управлінської 
діяльності, стратегії розвитку та шляхах подолання існуючих проблем і протирічь; за 
ознаками фокусування наукової уваги дослідника на категоріально-понятійних 
концептуальних складових інформаційно-аналітичного забезпечення, розкритті їх власної 
сутності та взаємозв’язку з іншими категоріями даного феномену; за концентруванням на 
соціально-політичних та правових аспектах інформаційно-аналітичного забезпечення 
органів публічної влади як механізму взаємодії влади та громадянського суспільства, 
встановленню зворотного зв’язку органів публічної влади з населенням; за структурно-
функціональною побудовою та життєвим циклом спеціалізованих підрозділів органів 
публічної влади, відповідальних за інформаційно-аналітичне забезпечення владних  
структур; за  ознаками фокусування наукової уваги на організаційно-технічних та 
програмно-технологічних аспектах діяльності інформаційно-аналітичних служб та 
інституцій. 
 
The paper attempts to systematize the views of foreign and Ukrainian scholars on the various 
aspects of public authorities’ information and analytical support mechanisms formation and 
implementation. The research identifies the classification features for the information and 
analytical support discourse systematization which helps to improve scientific and practical 
understanding of the content, essence and features of public administration information and 
analytical support. The paper offers an author's five-cluster classification of public administration 
information and analytical support research approaches. 
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On the basis of the conducted source-study analysis, the author identified five main classification 
clusters: the philosophical and substantive content of the management activity information and 
analytical support societal phenomenon, development strategies and ways existing problems and 
contradictions overcoming; on the basis of categorical and conceptual components of information 
and analytical support focusing, ostending essence of information and analytical support 
components and their interrelation with other categories of this phenomenon; focusing on social, 
political and legal aspects of public administration information and analytical support as a 
mechanism for authorities and civil society interaction and feedback establishment; focusing on 
structural and functional construction and life cycle of public administration specialized units 
which are responsible for public authorities’ information and analytical support; on the basis of 
organizational, technical, program and technological aspects of information and analytical 
services and institutions activity. 
 
Ключові слова: органи публічної влади; інформаційно-аналітичне забезпечення; комунікація 
влади та суспільства. 
 
Keywords: public administration authorities; information and analytical support; authorities and 
civil society interaction. 

 
 
Постановка проблеми та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями. 

Сучасний світ все більше входить в еру інформаційного суспільства, де інформація відіграє все більш вагому 
роль та накопичується у таких обсягах і з такою швидкістю, що  людина стає все менш спроможною встигнути 
усвідомити навалу потоку інформації, розібратися в ній досконально та оперувати актуальними даними в ході 
здійснення своєї професійної та іншої діяльності. На сучасному етапі для прийняття ефективних управлінських 
рішень вже неможливо спиратися тільки на традиційний адміністративний досвід, необхідно спиратися на 
наукове знання, всебічну поінформованість, здатність до аналізу й прогнозування, адекватне сприйняття 
соціально-політичних процесів, що впливають на процеси управління. 

Особливо це стосується органів публічної влади – як державної виконавчої влади центрального й 
регіонального рівня, так і все більше – органів місцевого самоврядування, що в процесах децентралізації 
набувають все більших повноважень. Зокрема й в Україні змінюється ідеологія та формат взаємодії держави та 
суспільства, за яких все більше використовуються децентралізаційні механізми делегування державними 
органами окремих функцій та повноважень (в більшій чи меншій мірі) на рівень територіальних громад і навіть 
на рівень громадянського суспільства.  При цьому набуті нові повноваження вимагають відповідної 
компетенції керівників та службовців органів місцевого самоврядування, а ефективність ухвалених ними 
управлінських рішень все більше залежить від глибини розуміння нагальної ситуації, посталих соціально-
економічних проблем, вміння орієнтуватися в наявній інформації та знаходити нову, необхідну для вироблення 
усіх можливих альтернативних підходів до вирішення поточних управлінських завдань і функцій.  

Сучасному керівникові самотужки в умовах постійного цейтноту це все більше є непосильним 
завданням. Тому виникає об’єктивна необхідність у формуванні та функціонуванні спеціальних допоміжних 
служб інформаційно-аналітичного забезпечення. Це обумовлює підвищений науковий інтерес до обраної 
проблематики даної наукової розвідки.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблематика становлення, формування і реалізації 
механізмів інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності органів публічної влади в Україні сьогодні 
доволі жваво дискутується як у зарубіжному, так і у вітчизняному науково-практичному та суспільно-
політичному дискурсі. Тільки за останні п’ять років дискурсне поле поповнили понад 100 публікацій дотичної 
тематики фахівців та практиків з державного управління й економіки, права й комунікативістики, політології й 
соціології, найбільш характерні та значимі з яких ми й піддамо джерелознавчому аналізу.  

Варто зауважити, що сплеск наукової уваги українських дослідників до обраної проблематики 
приходиться на 2008 – 2011 роки, коли було захищено 13 дисертацій, що безпосередньо або близько дотично 
розкривають тематику інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності органів публічної влади різних 
щаблів та рівнів. Період 2012 – 2018 рр. характерний відсутністю захистів дисертацій з одночасною появою 
численних наукових статей, що свідчить про поступове накопичення нових знань в даній галузі та "визрівання" 
нових підходів і нових дисертаційних досліджень. 

Формулювання цілей статті. Метою статті є систематизація поглядів зарубіжних та українських 
науковців і практиків щодо різних сторін становлення, формування і реалізації механізмів інформаційно-
аналітичного забезпечення діяльності органів публічної влади в Україні.  

Результати дослідження. Здійснення систематизації (як певного наукового спрощення дійсності) 
будь-яких політичних, соціальних, економічних тощо процесів внаслідок їх надзвичайної багатоманітності 
може здійснюватися у відповідності до різних обраних критеріїв та різноманітних класифікаційних ознак. 
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Адже, наприклад, дискурс інформаційно-аналітичного забезпечення носить яскраво виражений 
міждисциплінарний характер, адже зазначений феномен знаходиться "на стику" низки самостійних наукових 
дисциплін – від державного управління й права, до психології й соціальних комунікацій.  

Тому є необхідним попереднє визначення відповідних класифікаційних ознак, за якими ми будемо 
систематизувати дискурсне поле науково-практичного розуміння змісту, сутності та характерних ознак 
інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності органів публічної влади в Україні.  

Проведений джерелознавчий аналіз за темою дослідження дає підстави для авторського виокремлення 
п’ятьох основних груп класифікаційних ознак:  

1) за ознаками фокусування наукової уваги дослідника на філософсько-сутнісному змісті соцієтального 
феномену інформаційно-аналітичного забезпечення  будь-якої управлінської діяльності, стратегії розвитку та 
шляхах подолання існуючих проблем і протирічь;  

2) за ознаками фокусування наукової уваги дослідника на категоріально-понятійних концептуальних 
складових інформаційно-аналітичного забезпечення – поняттях "інформація", "аналітика", "забезпечення", 
розкриття їх власної сутності та взаємозв’язку з іншими категоріями даного феномену;  

3) за ознаками фокусування наукової уваги дослідника на соціально-політичних та правових аспектах 
інформаційно-аналітичного забезпечення органів публічної влади як механізму взаємодії влади та 
громадянського суспільства, встановленню зворотного зв’язку органів публічної влади з населенням;  

4) за структурно-функціональною побудовою та життєвим циклом спеціалізованих підрозділів органів 
публічної влади, відповідальних за інформаційно-аналітичне забезпечення владних  структур; 

5) за  ознаками фокусування наукової уваги на організаційно-технічних та програмно-технологічних 
аспектах діяльності інформаційно-аналітичних служб та інституцій (Див. Рис. 1.).  

Далі проаналізуємо більш детально науковий доробок українських дослідників в рамках зазначених 
класифікаційних кластерів.  Так, першу групу складають науковці, які торкаються найбільш загальних аспектів 
самого соцієтального феномену  інформаційно-аналітичного забезпечення органів публічної влади як однієї з 
форм діяльності владних структур держави, аналізу її сутності, моделей, існуючих проблем та стратегії 
подальшого розвитку. Яскравим представником першого кластеру є доцент Чернігівського державного 
технологічного університету Марина Дітковська [5, 6, 7]. У 2008 р. вона успішно захистила дисертацію на 
здобуття наукового ступеню  кандидата наук з державного управління за темою "Формування інформаційного 
забезпечення в системі державного управління", в якій на прикладі  Чeрнігівської oблдeржадміністрації  
проаналізувала процес упрoваджeння рeгіoнальних систeм інфoрмаційнo-аналітичнoгo забeзпeчeння та 
запропонувала прoграмнo-цільoвий підхід дo рoзрoбки і рeалізації прoграми інфoрмаційнoгo забeзпeчeння 
oрганів дeржавнoгo управління, в якій ствoрeння систeми інфoрмаційнo-аналітичнoгo забeзпeчeння oрганів 
дeржавнoгo управління рeгіoнальнoгo рівня передбачається як рeалізація кoмплeкснoгo прoeкту дeржавнoї 
багатoрівнeвoї інтeгрoванoї автoматизoванoї систeми управління [7, с. 14].  
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Рис. 1. Систематизація дискурсного поля наукової категорії " Інформаційно-аналітичне забезпечення 

органів публічної влади" 
 
Особливості інформаційно-аналітичного забезпечення прийняття власне управлінських рішень у 

діяльності органів державної влади аналізує доктор наук з державного управління Олег Дєгтяр. На його думку 
інформаційно-аналітичне забезпечення прийняття управлінських рішень органами державної влади має 
ґрунтуватися на аналізі предметних сфер управлінської діяльності та виділенні пріоритетних програмно-
цільових установок, завдяки чому забезпечується:  

– створення оптимальних умов для ефективного функціонування держави в цілому;  
– поліпшення основних економічних показників, збільшення зайнятості населення; залучення 

зовнішніх інвестицій, підтримка найбільш значущих інноваційних проектів;  
– планування і збільшення податкових надходжень, стабілізація фінансово-бюджетної сфери, 

ефективне управління і контроль фінансових потоків;  
– розвиток інфраструктури та ефективне управління системами соціального забезпечення, охорони 

здоров’я, освіти, житлово-комунального господарства тощо [4, с. 30]. 
Доктор технічних наук професор Володимир Кисельов розглядає процес упровадження сучасних 

інформаційно-комунікаційних технологій та вдосконалення інформаційного забезпечення в системах 
державного управління як нові стратегії адміністративних перетворень. Він стверджує, що "важлива 
характеристика діяльності сучасної держави – рівень її інформаційно-аналітичного забезпечення, який суттєво 
впливає на усі процеси соціально-економічного розвитку суспільства. Світовий досвід удосконалення 
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державного управління доводить, що інформаційно-аналітичне забезпечення належить розглядати, як один із 
стратегічних напрямів підвищення ефективності діяльності на всіх рівнях – державному, галузевому, 
регіональному, міжнародному" [11, с. 350]. 

Доктор наук з державного управління, професор кафедри публічного управління і публічної служби 
Національної академії державного управління при Президентові України Ніна Чала є знаним фахівцем в царині 
децентралізації та пов’язаних з цим процесами. Зокрема, вона вбачає в системі інформаційно-аналітичного 
забезпечення прийняття державно-управлінських рішень механізм стратегічного передбачення й 
прогнозування, відкриття інноваційних ніш, що б дозволило більш ефективно здійснювати заходи щодо 
управління економікою країни та розвитком її переваг  [32, с. 128]. В річищі стратегічного бачення сучасних 
функцій інформаційно-аналітичного забезпечення публічної влади лежить ґрунтовна монографія "Україна 
медійна: на порозі інформаційної революції", яка отримала державну премію імені Івана Франка за 2016 рік. В 
цій роботі автори наголошують, що сучасність створює умови, за яких сила інформаційних технологій руйнує 
споконвічні перешкоди – як-от мова, географія та брак інформації – та здіймає нову хвилю людської творчості 
й потенціалу. Сучасна інформація стрімко вривається до найвіддаленіших куточків планети,  стираючи поняття 
простору й часу для створення, поширення, оперування, володіння інформацією й всі ми –  українська держава, 
вітчизняні органи публічної влади та масової комунікації, пересічні громадяни – стоїмо на порозі нової 
інформаційної революції, яка відкриє нам шлях у світову спільноту третього тисячоліття [30, с. 6]. 

Аспірант кафедри державної політики та управління політичними процесами НАДУ Анна Пугач у 
низці публікацій розкриває сутність процесу інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної 
виконавчої влади в Україні та окремо зупиняється на оптимізації постановки цілей і виробленні завдань у 
системі інформаційно-аналітичного забезпечення органів публічного управління [18, 19].  На її думку 
"комплексне вирішення завдань інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади полягає у 
створенні інтегрованої ефективної загальнодержавної інформаційно-аналітичної системи, яка була б у змозі 
сформувати інформаційне середовище, що пронизує усі рівні управління державою, дати уяву про достовірну 
картину життя країни та підставу для прийняття керівництвом обґрунтованих рішень" [18].   

Роман Фурман, здобувач кафедри державного управління та місцевого самоврядування Хмельницького 
університету управління та права провів аналіз світового бачення сучасних функцій та еталонних стандартів 
інформаційно-аналітичного забезпечення органів влади. Такими стандартами він називає максимальне 
розкриття інформації; обов’язок публікування органами публічної влади інформації про свою діяльність; 
просування культури відкритого державного врядування; орієнтацію на суспільний інтерес в обнародуванні 
інформації і полегшення доступу до неї; оптимальна вартість реалізації права на інформацію; відкритість у 
роботі державних установ та законодавчому регулюванні [31, с. 359]. 

Таким чином, загальним для представників зазначеного напрямку наукових досліджень є розуміння 
інформаційно-аналітичного забезпечення органів публічного управління як відповідної підсистеми державного 
механізму та елементу становлення інформаційного суспільства, що будується на засадах стратегічного 
планування та з використанням як традиційного ієрархічно-адміністративного так і програмно-цільового 
підходу та є зорієнтованою на інформаційний супровід та обґрунтування публічно-управлінських рішень 
шляхом моніторингу, збирання, опрацювання та розповсюдження серед зацікавлених державних інституцій 
всебічної інформації щодо дій, явищ і фактів суспільно-політичної дійсності, застосування новітніх 
інформаційно-комунікаційних технологій, реалізації експертних процедур і технологій, узагальнення 
матеріалів, представлення отриманих результатів посадовим особам, що ухвалюють управлінські рішення. 

Другий кластер нашої класифікації представляють наукові публікації, що фокусують увагу 
дослідників на категоріально-понятійних концептуальних складових інформаційно-аналітичного забезпечення 
– поняттях "інформація", "аналітика", "забезпечення", розкритті їх власної сутності та взаємозв’язку з іншими 
категоріями даного феномену, класифікації та характеризації механізмів інформаційно-аналітичного 
забезпечення діяльності органів публічної влади. Зрозуміло, що в тій чи іншій мірі більшість дослідників 
обраної проблематики розкривають або спираються на існуючі визначення базових категорій і дефініцій, проте 
існує низка наукових розвідок, зосереджених виключно на категоріально-понятійному та систематизаційному 
апараті. 

Зокрема, кандидат наук з державного управління сумчанка Світлана Луценко у своїй дисертації 
запропонувала систематизацію моделей побудови інформаційного суспільства та класифікацію механізмів 
інформаційного забезпечення за напрямом діяльності, а саме: механізми електронної демократії, механізми 
надання інформаційних послуг органами публічної влади, механізми електронного документообігу, механізми 
інформаційної комунікації [14, с. 3]. 

Категоріально-понятійний огляд проблематики інформаційно-аналітичного забезпечення органів 
публічної влади здійснив у низці публікацій старший науковий співробітник Національного університету 
оборони України імені Івана Черняховського Юрій Саричев, котрий синтезував власне визначення даного 
феномену як "комплекс заходів, що реалізує процеси створення документованих інформаційних продуктів 
(аналітичних документів) на основі використання статичних інформаційних ресурсів (документованих даних та 
інформації), проведення розрахунків, моделювання ситуацій, їх аналізу і синтезу з метою підтримки прийняття 
відповідних рішень на всіх рівнях державного управління" [20, с. 124]. В інших публікаціях цей науковець 
разом зі своїм колегою, доктором технічних наук Петром Сніцаренком продовжує дослідження ролі та місця 
інформаційно-аналітичного забезпечення в системі державного управління, визначаючи його як "окремий 
важливий вид діяльності, тобто складова інформаційного забезпечення, оскільки результатом такого 
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забезпечення є інформація у формі аналітичного документа. Цей продукт є статичним інформаційним 
ресурсом, запит на який необов’язково потребує оперативності його надання органу державного управління або 
особі, що приймає рішення" [22, с. 51].  

Кандидат наук з державного управління Андрій Соколов виокремлює наукове розуміння інформаційно-
аналітичного забезпечення у його взаємозв’язку з процесами глобалізації, коли таке забезпечення державного 
управління вже починає виступати не лише "як механізм чи засіб реалізації відповідних функцій державного 
управління, а як передумови, яка дає змогу забезпечити перехід до інформаційного суспільства, сформувати 
єдиний інформаційний простір, підготувати Україну до вступу в міжнародні організації, реалізувати 
перерозподіл реальної влади від традиційних структур до центрів управління інформаційними потоками та 
запровадити електронне врядування" [23, с. 3]. 

Отже, в узагальненому вигляді доробок представників даного кластеру стосується наукового розуміння 
поняття інформаційно-аналітичного забезпечення органів публічного управління як оперативної системи дій і 
заходів певного механізму – центру управління інформаційними потоками, їх консолідації, обробки, 
верифікування, системного аналізу, покликаного збільшити рівень узагальнення фактів, обґрунтованість 
рекомендацій, якість інформаційної продукції, а також, викривати довгострокові тенденції розвитку суспільства 
та держави для їх своєчасного надання посадовим особам – суб’єктам прийняття управлінських рішень для 
реалізації ними функцій управління органів публічної влади. 

Третій кластер представляють науковці, котрі зосереджують основну увагу на загальних питаннях 
соціально-політичного та правового характеру, що впливають/регулюють процеси інформаційно-аналітичного 
забезпечення органів публічної влади. В цьому ракурсі досліджувана проблематика розглядається "згори" – як 
окрема складова загального механізму взаємодії влади та громадянського суспільства, один з інструментів 
зворотного зв’язку органів публічної влади з населенням.  Саме в такому напрямку було підготовлено й 
захищено в Україні 3 кандидатські дисертації в галузі державного управління та права.  

Так,  львів’янка Тетяна Гаман запропонувала шляхи вдосконалення організаційно-правового механізму 
інформаційної діяльності місцевих державних адміністрацій, зокрема,  "доповнити перелік допоміжних 
функцій державного управління інформаційною функцією, яка забезпечує повне й обґрунтоване відображення 
об’єктивних закономірностей, суспільної думки, оптимальність управління; сприяє поширенню в суспільній 
свідомості ідей патріотизму, солідарності, спільної історичної мети; культивує державницьку ідеологію, 
культуру тощо" [1, с. 9].   

В організаційно-правовому аспекті розглядали систему інформаційно-аналітичного забезпечення 
органів публічної влади й киянка Ірина Стаценко-Сургучова, котра розглядала специфічні особливості 
інформаційно-аналітичної роботи в органах державної податкової служби України [24], херсонський доктор 
наук з державного управління Олег Половцев [17] та харків’янка Діна Терещенко.  Так, у своїй кандидатській 
дисертації Д. Терещенко запропонувала об’єднати інструменти комунікацій в єдину систему та забезпечити 
їхнє комплексне використання на основі виокремлених дослідницею принципів комунікативної діяльності 
місцевих органів влади – комплексності, партнерства, гнучкості, цілеспрямованості, своєчасності, синергізму, 
планомірності, оперативності, контрольованості, керованості, передбачуваності, багатоканальної впливовості 
[28, с. 4]. 

В рамках політичних наук варто виділити дисертацію Ігоря Петренка, котрий розглядав особливості 
процесів експертно-аналітичного забезпечення на найвищому рівні державної політики. У своїй роботі 
київський дослідник не тільки виокремив основні характеристики експертно-аналітичної діяльності, але й 
визначив її основні функції (гносеологічну, описову, просвітницьку, прогностичну, управлінську, регуляторну, 
виховну, інтегративну та емпіричну) та типологію (об’єктивності, достовірності, системності, 
аргументованості, наукового плюралізму, рентабельності, верифікації й темпоральності) принципи здійснення 
та інструментарій [16, с. 3].  

Механізми інформаційно-аналітичного забезпечення державної інформаційної політики розглядає у 
низці своїх публікацій і доктор наук з державного управління Віктор Степанов, який вважає, що "формування 
ефективної та адаптованої до сучасних реалій служби інформаційно-аналітичного забезпечення системи 
державного управління повинно спиратися на концепцію побудови інформаційно-інтелектуального суспільства 
та враховувати вимоги до якості вхідної й вихідної інформації" [25, с. 5], при цьому, – вважає дослідник, – 
"необхідно враховувати специфіку діяльності органу влади, в рамках якого створюється той чи інший 
інформаційно-аналітичний підрозділ та, по-друге, вирішити задачу упорядкування елементів системи та їх 
приведення (де це можливо) до єдиного формату" [26, 144]. 

В узагальненому вигляді представники даного кластеру розуміють систему інформаційно-аналітичного 
забезпечення органів публічної влади як сформовану на концепції побудови інформаційно-інтелектуального 
суспільства структурну складову державної інформаційної, соціальної та економічної політики, що становить 
собою складну, інтегровану, багаторівневу, ієрархічно організовану систему, призначену для підтримки 
ефективного управління життєдіяльності держави на основі комплексів організаційно-адміністративних і 
економіко-математичних методів, а також сучасних інформаційних технологій [25] 

Четвертий кластер на відміну від попереднього ("вигляд зверху") об’єднує різноманітні публікації, 
що досліджують проблематику інформаційно-аналітичного забезпечення "знизу", або "з середини", фокусуючи 
основну увагу на внутрішній структурно-функціональній побудові спеціалізованих підрозділів органів 
публічної влади, відповідальних за інформаційно-аналітичне забезпечення владних  структур; життєвому циклі 
самого процесу інформаційно-аналітичної діяльності тощо.  
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Тут звертає на себе увагу дисертація киянина Олександра Карпенка, який детально анатомує 
функціонально-технологічні механізми інформаційно-аналітичного забезпечення органів державного 
управління та виокремлює фігуру "фахівця-аналітика", котрий, власне, й є головним суб’єктом цільової 
діяльності з отримання синтезованої, логічно обґрунтованої, проаналізованої системної інформації; 
опрацювання первинних даних та відомостей з метою перетворення їх на необхідні знання для забезпечення 
прийняття управлінських рішень [10, с. 7]. 

В близькому річищі дисертаційне дослідження Олександра Корнійчука, який розкрив специфіку 
інформаційно-аналітичного забезпечення управлінської діяльності місцевих органів виконавчої влади, 
проаналізовавши роботу державних органів управління щодо інформаційного забезпечення зв’язків із 
громадськістю та основні напрями і форми їх інформаційно-пропагандистської діяльності на прикладі 
Рівненської та Хмельницької областей. О. Корнійчук у своїй роботі обґрунтовує необхідність реформування 
таких елементів функціонування місцевих державних адміністрацій як прогнозування розвитку інформаційної 
сфери регіону, реалізація пріоритетних завдань, забезпечення відповідності концепції діяльності 
перспективним цілям розвитку суспільства [11, с. 14]. Такого самого висновку щодо необхідності модернізації 
організаційної структури органів публічної влади в інформаційно-аналітичній сфері  та модернізації 
комунікативної практики й процесу розробки, надання послуг і контроль за їх якістю в системі сучасного 
державного управління дійшов у своєму дисертаційному дослідженні харків’янин Вадим Сидора [21, с. 6]. 

Загальні оперативні процедури інформаційно-аналітичної діяльності описує Наталія Дяченко, яка у 
2018 році захистила кандидатську дисертацію з державного управління за темою "Прогнозування в органах 
державної влади: організаційно-правовий аспект". Її наукові результати можна одночасно віднести як до 
третього, так і до четвертого кластеру нашої класифікації, адже описуючи організаційно-правові аспекти 
інформаційно-аналітичного забезпечення органів публічної влади дослідниця детально розглядає й оперативні 
процедури, до яких відносить:  збір і первинну оцінку інформації на достовірність і відносності; обробку і 
накопичення інформаційних одиниць; оцінку, аналіз, узагальнення інформації та даними; підготовку 
інформаційних повідомлень у межах поточного інформування з “сигнальної” або “первинної” інформації; 
підготовку аналітичних “сигнальних” повідомлень у межах запланованих інформаційно-аналітичних розробок 
проблем чи ініціативне інформування з актуальних питань зацікавлених замовників; розсилку інформаційних 
повідомлень, аналітичних довідок, доповідей, звітів замовникам інформаційно-аналітичних розробок та іншим 
зацікавленим споживачам для обслуговування всіх видів діяльності держави, інших суб’єктів господарювання 
[9, с. 196]. 

Здобувач Українсько-Арабського інституту міжнародних відносин імені Аверроеса Міжрегіональної 
Академії управління персоналом Анар Таіров в дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата політичних 
наук виділяє ключові елементи й функції інформаційного забезпечення функціонування органів державної 
влади – інформаційну підтримку; інформаційне супроводження; інформаційне обслуговування; інформаційну 
допомогу; інформаційне консультування; інформаційний вплив; інформаційну боротьбу; інформаційну 
логістику (де остання являє собою управління інформаційними потоками в процесах забезпечення політичної 
діяльності держави матеріально-технічними засобами, товарами, фінансовими, інформаційними й іншими 
послугами з метою їхньої оптимізації) [27, с. 10].  Свою орієнтовну функціональну структуру інформаційно-
аналітичної системи органу публічної влади пропонує фахівець-практик, голова адміністрації Дзержинського 
району Харківської міської ради Володимир Котковський. До зазначеної структури він включає: підсистему 
збору, попередньої обробки та зберігання інформації; підсистему аналізу інформації та прогнозування; 
підсистему формування інформаційно-аналітичних матеріалів; підсистему подання інформації [13, с. 135]. 

Харківські дослідники О. Труш, О. Гудима та І. Новік здійснили компаративний аналіз інформаційно-
аналітичних засобів забезпечення державного управління у провідних країнах світу та виокремили певний 
позитивний досвід, який можна запозичити для України [29, с. 359].  

П’ятий кластер виокремлено за  ознаками фокусування наукової уваги дослідників на організаційно-
технічних та програмно-технологічних аспектах діяльності інформаційно-аналітичних служб та інституцій. 
Саме на недостатність а подекуди й відсутність грамотного методичного забезпечення розроблення, 
впровадження та використання інформаційних технологій в органах державної влади вказує у своїх публікаціях 
Віталій Гришин, наголошуючи, що елементарні недосконалості "починаються з вербальних постановок завдань 
підтримання аналітичної діяльності, виду і джерел вихідних даних, розроблення дружнього користувацького 
інтерфейсу, а закінчуються застосуванням математичних засобів, "системних рекомендацій" щодо 
інформаційно-аналітичного підтримання управлінських рішень" [3, с. 30]. 

Значення програмно-технологічних елементів системи інформаційно-аналітичного забезпечення 
органів публічної влади виокремлює Віктор Григор’єв, на переконання якого "ціль інформаційного 
забезпечення полягає в тому, щоб особа, яка приймає рішення, мала у своєму розпорядженні необхідний і 
достатній обсяг інформації у вигляді інформаційних одиниць (повідомлень, довідок, розрахунків, схем, діаграм 
тощо) та максимально можливих варіантів вирішення проблеми (пропозицій, порад чи рекомендацій) з оцінкою 
реально прогнозованих як позитивних, так і негативних наслідків" [2, с. 80]. 

Технічно-організаційне та програмно-технологічне забезпечення відповідних служб науковці 
називають одним з найголовніших завдань подальшого розвитку служб інформаційно-аналітичного 
забезпечення органів публічної влади. Так, харків’янин Віталій Пархоменко наголошує, що "підвищення 
результативності діяльності органів місцевого самоврядування потребує розробки й реалізації концепції 
інформатизації певної території що передбачає виконання низки послідовних дій: створення і забезпечення 
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розвитку інформаційно-аналітичних, обчислювальних і автоматизованих систем, центрів і мереж; формування 
комплексу інформаційних технологій для збору, зберігання, аналізу та обробки інформації про соціально-
економічний стан певної території; створення інформаційно-логістичних центрів з надання послуг населенню, 
керівникам різних рівнів, державним органам управління тощо" [15, с. 5].  

Такої ж думки професор Володимир Кисельов, який зазначає, що  реалізація системи інформаційно-
аналітичного забезпечення органів публічної влади передбачає комунікацію й координацію різноманітних 
інформаційних систем у сфері державного управління й така програма має бути спрямована на створення 
інтегрованого територіально-розподіленого інформаційно-комунікаційного середовища, яке забезпечує 
інформаційно-аналітичне обслуговування органів державної влади всієї країни, вона (програма) об’єднує в 
єдиний інформаційний і комунікаційний простір десятки складних окремих систем вседержавного, відомчого й 
регіонального рівнів, надаючи інформаційно-комунікаційні, аналітичні, адміністративні та інші послуги [11, с. 
359]. 

В цілому для представників цього кластеру характерним є переконання, що для створення 
повноцінного інформаційного простору державного управління, формування ефективної системи 
інформаційно-аналітичного забезпечення органів державного управління (як зазначає, зокрема, Юрій 
Уманський) необхідним є вирішення таких завдань: 

– створення єдиної інформаційної бази віддалених один від одного об’єктів і підрозділів державного 
управління;  

– організація ефективного руху інформаційних потоків;  
– інформаційне забезпечення діяльності всіх підрозділів і об’єктів державного управління;  
– автоматизація всіх технологічних і бізнес-процесів державного управління, оперативний контроль та 

управління процесами виробництва, транспортування і збуту, управління персоналом тощо;  
– обробка й аналіз інформації, яка одержується із зовнішнього середовища;  
– забезпечення необхідного рівня безпеки і захисту інформаційних ресурсів державного управління [31, 

с. 12]. 
Висновки. Підсумовуючи можна зазначити, що вітчизняне дискурсне поле досліджень проблематики 

інформаційно-аналітичного забезпечення органів публічної влади у його взаємозв’язку з формуванням та 
реалізацією державної інформаційної, соціальної та економічної політики й ширше – з формуванням в Україні 
умов для переходу до інформаційного суспільства доцільно структурувати: за філософсько-сутнісним змістом 
соцієтального феномену інформаційно-аналітичного забезпечення  будь-якої управлінської діяльності, стратегії 
розвитку та шляхах подолання існуючих проблем і протирічь; за ознаками фокусування наукової уваги 
дослідника на категоріально-понятійних концептуальних складових інформаційно-аналітичного забезпечення, 
розкритті їх власної сутності та взаємозв’язку з іншими категоріями даного феномену; за концентруванням на 
соціально-політичних та правових аспектах інформаційно-аналітичного забезпечення органів публічної влади 
як механізму взаємодії влади та громадянського суспільства, встановленню зворотного зв’язку органів 
публічної влади з населенням; за структурно-функціональною побудовою та життєвим циклом спеціалізованих 
підрозділів органів публічної влади, відповідальних за інформаційно-аналітичне забезпечення владних  
структур; за  ознаками фокусування наукової уваги на організаційно-технічних та програмно-технологічних 
аспектах діяльності інформаційно-аналітичних служб та інституцій. 

Перспективи подальших розвідок полягають в обґрунтуванні необхідності розвитку нормативно-
правового, структурно-функціонального, адміністративно-технічного та програмно-технологічного середовища 
системи інформаційно-аналітичного забезпечення органів державного управління в Україні; удосконалення 
механізму державного управління у сфері інформатизації; підвищення ефективності застосування механізмів 
надання експертно-аналітичної підтримки у сфері розробки та ухвалення публічно-управлінських рішень. 
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