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КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ У МУНІЦИПАЛЬНОМУ УПРАВЛІННІ 

 

Муніципальне управління – безперервний процес прийняття рішень, який 

потребує надходження окремої інформації регулярно, а частини інформації – як 

результату спеціально організованого дослідження. 

Головним напрямком перебудови муніципального менеджменту та його 

радикального вдосконалення, пристосування до сучасних умов стало масове 

використання новітньої комп’ютерної й телекомунікаційної техніки, 

формування на її основі високоефективних інформаційно-управлінських 

технологій. Засоби і методи прикладної інформатики використовуються у 

муніципальному менеджменті. Нові технології, засновані на комп’ютерній 

техніці, вимагають радикальних змін організаційних структур муніципального 

менеджменту, його регламенту, кадрового потенціалу, системи документації, 

фіксування і передачі інформації. Особливе значення має впровадження 

інформаційного менеджменту, що значно розширює можливості використання 

інформаційних ресурсів. 

 Загальновідомо, що основною метою муніципального менеджменту є 

максимізація якості життя населення міста (тобто максимально повне 

задоволення сукупних потреб населення – фінансових, функціональних, 

емоційних, духовних тощо), а також створення оптимальних умов для 

функціонування бізнесу та громадських організацій шляхом прийняття 

оптимальних муніципальних рішень та максимально ефективне використання 

ресурсів (матеріальних, фінансових, інформаційних, інтелектуальних), що 

знаходяться у розпорядженні міста. 

На жаль, наразі якість життя населення переважної більшості українських 

міст є досить низькою, умови діяльності комерційних структур та громадських 



організацій бажають кращого, а ефективність використання міських ресурсів 

далека від оптимальної. Це пов’язане, насамперед, з недостатнім 

використанням інформаційних технологій у муніципальному менеджменті.  

Використання інформаційних технологій можливе в усіх сферах 

муніципального менеджменту:  

- у сфері маркетингових досліджень – інформаційні технології 

необхідні для проведення й обробки опитувань; 

- при управлінні проектами – для розрахунку показників, 

моделювання ситуацій, аналізу чуттєвості показників до зміни зовнішніх 

параметрів;  

- у логістиці – для побудови інформаційних систем управління 

ресурсопотоками; 

- фінансовий менеджмент потребує використання спеціальних 

програм для проведення фінансового аналізу звітності підприємств та 

місцевого бюджету; 

- в управлінні кадрами – для ведення індивідуальних програм 

навчання та тестування при прийомі на роботу; 

- для стратегічного управління необхідні «розумні» експертні 

системи. 

За відсутності комплексного підходу до впровадження інформаційних 

технологій у муніципальному менеджменті утворюються «передовики» та ті, 

хто відстає у цій галузі, відбувається дублювання робіт, невідповідність даних, 

необґрунтовані витрати тощо. Виникають проблеми узгодженості з іншими 

базами даних (наприклад, регіональними), закріплення прав власності на 

інформацію та відповідальності за підтримання баз даних (БД), контролю за 

використанням БД (розмежування доступу, захист інформації), перетворення та 

скорочення муніципальних БД з однаковою інформацією, але різної форми, 

реалізованих на різних програмних продуктах, для різних цілей та організацій. 

Розв’язанню цих проблем сприяє створення єдиних інформаційних систем 

муніципального менеджменту, їх інтеграція у системи більш високого рівня, 



оцінка програмних продуктів, координація робіт та ресурсів зацікавлених 

служб, організацій, підприємств. 

Використання електронних процедур у муніципальному менеджменті 

знижує емоційно-психологічне навантаження, можливість зловживань, 

забезпечується можливість цілодобового обслуговування, альтернатива 

звернення (реально або віртуально), персоналізація послуг, чіткість процедур. 

Також впровадження та використання інформаційних технологій у 

муніципальному менеджменті підвищить довгостроковий конкурентний 

потенціал органів муніципального управління як інтелектуального міста з 

прогресивною адміністрацією, розвиненою «економікою знань», «цифровою» 

демократією. Для отримання таких переваг необхідно чітко визначити етапи 

створення «електронного муніципалітету» і знайти можливості подолання 

організаційно-фінансових проблем. 
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