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Пiдтримка розв’язання слабкоструктурованих задач в органах
державної влади

Вступ. Ефективне державне управлiння передбачає розробку ефективної в економiчному та
соцiально-полiтичному сенсi державної стратегiї у основних напрямах, а також вироблення
та реалiзацiю повсякденної публiчної полiтики. За своєю структурою державна та особливо
законотворча дiяльнiсть мiстить у собi чотири основнi процеси: 1) регулювання колективних
ресурсiв суспiльства, 2) цiлеспрямоване керiвництво людськими i матерiальними ресурсами,
3)пiдтримку визначеного iнституцiонального порядку спiлкування мiж членами суспiльства,
4) подальше удосконалювання процесiв керування, самої системи керування, полiпшення
планування дiяльностi.
Постановка задачi. Нормативно-правовi документи можна розглядати як керуючi дiї для
органiв державної влади i суспiльства. Владнi структури видiляються з iнших керованих
систем тим, що їх функцiонування постiйно потребує розв’язання складних неструктурованих
i слабкоструктурованих задач. Неструктурованi або якiсно вираженi задачi мiстять лише опис
найважливiших ресурсiв, ознак i характеристик, кiлькiснi залежностi мiж якими невiдомi.
Слабкоструктурованi задачi мiстять як якiснi, так i кiлькiснi елементи. У таких проблемах
домiнують маловiдомi, невизначенi сторони, залежностi, ознаки та характеристики, що не
пiддаються кiлькiсному аналiзу.
Актуальнiсть та новизна. Побудова спецiалiзованих дослiдницьких служб у органах дер-
жавної влади забезпечить можливостi використання сучасних досягнень в галузi пошуку
та обробки iнформацiї, використання сучасних методiв прийняття рiшень, вiдкритостi та
прозоростi законодавчої гiлки влади для громадян, громадських органiзацiй та бiзнесу.

Дослiдження стану релевантних свiтових розробок щодо пiдтримки аналiтичної дiяльностi
в органах влади показує певну активнiсть у розробцi засобiв пiдтримки прийняття рiшень у
виконавчих гiлках влади, та практичну вiдсутнiсть впроваджень стосовно автоматизованої
аналiтичної пiдтримки дiяльностi парламентiв (окремих парламентарiїв та законодавчих
органiв в цiлому). При цьому, здебiльшого засоби пiдтримки передбачають впровадження
електронного документообiгу, iнформацiйне забезпечення дiяльностi органiв влади, а також
представлення результатiв їх дiяльностi для населення i виборцiв через портали та iншi
джерела. Однак, аналiтична пiдтримка «вхiдних» та «внутрiшнiх» процесiв органiв влади
забезпечується у незначнiй мiрi та виконується фрагментарно.
Шлях вирiшення задач. Пропонується створення та функцiонування дослiдницьких служб
органiв державної влади запроваджувати на таких засадах: застосування сучасних методiв
системного аналiзу, статистичної та iнтелектуальної обробки даних, прогнозування та прийня-
ття рiшень щодо сфери компетенцiї органу влади; надання електронних аналiтичних послуг
на основi єдиної iнфраструктури iнформацiйної взаємодiї пiдроздiлiв та рiзних органiв i гiлок
влади; створення надiйно захищеної вiд несанкцiонованого втручання системи електронно-
го документообiгу аналiтичних матерiалiв; впровадження iнформацiйної системи контролю
результативностi дiяльностi пiдроздiлiв органу влади.

Структура дослiдницької служби має ґрунтуватись на принципах, що забезпечать ма-
ксимальне повторне використання пiдсистем та компонентiв автоматизованої системи для
мiнiмiзацiї вартостi систем; модульну структура технiчного та програмного забезпечення на
макрорiвнi i на рiвнi окремих елементiв; використання загальноприйнятих вивiрених мiж-
народних стандартiв органiзацiї iнформацiйного обмiну мiж пiдсистемами та компонентами;
структурованiсть серверного програмного забезпечення; розподiлену асинхронну обробку да-
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них; надiйнiсть, що базується на збереженнi даних впродовж часу достатнього для поновлення
на всiх вузлах, через якi вони передаються.

Зокрема, створення дослiдницької служби у законодавчому органi дозволить ефективно
розв’язувати актуальнi слабко структурованi задачi та нагальнi завдання дiяльностi органiв
влади.
I Автоматизацiя щоденної «рутинної» дiяльностi. Складається з:

• порiвняння та спiвставлення рiзних проектiв щодо однiєї проблеми;
• пошук та визначення частин чинних нормативно-правових актiв, що вiдносяться до нового

проекту;
• аналiз наявностi протирiч чинних нормативно-правових актiв та проекту;
• аналiз врахування зауважень та пропозицiй щодо проекту, формування протоколу розбi-

жностей;
• прогнозування та передбачення наслiдкiв положень проекту;
• внесення пропозицiй стосовно удосконалення законопроектiв.

II Розв’язання аналiтичних задач. Складається з:
• пiдвищення об’єктивностi ситуацiйного аналiзу за допомогою його ґрунтування на точних

розрахунках i математичному моделюваннi;
• дослiдження i визначення прiоритетних напрямiв удосконалення законодавства;
• швидке i повне визначення iснуючих i можливих колiзiй як у межах одного документа,

так i по всьому законодавству;
• визначення всiх нормативно-правових актiв, пов’язаних з певним проектом, формування

пропозицiй стосовно внесення змiн для узгодження актiв мiж собою;
• аналiз вiдповiдностi законодавства нормам та директивам Європейського Союзу; визначе-

ння i формулювання пропозицiй.
III Забезпечення можливостi постановки i розв’язання складних перспективних задач.
Складається з:

• оцiнювання i прогнозування конкретних ефектiв вiд прийняття чи неприйняття певних
актiв;

• розробка сценарiїв розвитку окремих галузей та держави в цiлому iз врахуванням прийня-
ття можливих законопроектiв;

• пiдтримка задач розподiлу ресурсiв за допомогою сучасних об’єктивних аналiтичних
процедур;

• визначення «не працюючих» НПА, генерування пропозицiй щодо необхiдних оперативних
змiн;

• аналiз свiтових досягнень у розвитку новiтнiх освiтнiх та наукових технологiй i вироблення
законопроектiв для їх оперативного впровадження в Українi.
Висновки. Функцiональна структура дослiдницької служби передбачає взаємодiю основних
своїх елементiв: вiддiлiв адмiнiстрування, аналiтики, прогнозування, вiддiлiв звiтiв i картограм.
Вiддiл аналiтики має надавати користувачевi можливiсть вибрати з сховища даних потрiбнi
факти i вимiри для подальшого аналiзу, а також зберiгати вибранi факти i вимiри у виглядi
аналiтичного звiту з унiкальним в межах модуля iм’ям. Вiддiл прогнозування забезпечує
створення моделей процесiв i ситуацiй та побудову високоточних оцiнок прогнозiв. Вiддiл
звiтiв має бути призначений для генерацiї звiтiв i надання сформованих звiтiв кiнцевим
користувачам системи. Вiддiл картограм – забезпечує зручнi i гнучкi аналiтичнi iнструменти
для представлення рiзних показникiв (даних) в прив’язцi до географiчних об’єктiв з широкими
можливостями налаштування представлення.

При цьому мова йде не тiльки про пiдвищення рiвня iнформатизацiї наявної системи
державного управлiння, а й про використання можливостей iнформацiйно-комунiкацiйних
технологiй для переходу на вищий рiвень аналiзу ситуацiй та прийняття рiшень, до держави,
орiєнтованої на задоволення потреб людини та громадянина.
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