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Роль публічних бібліотек 
у розвитку електронного урядування

у статті висвітлюються науково-приклалні підходи до розвитку бібліотечно-інфор.маційної діяльності, спрямованої на інфор
маційне забезпечення сфери державного управління на принципах електронного урядування, особлива увага приділяється 
> часті сучасних публічних бібліотек у цьому процесі.

К л ю ч о в і  с л о в а :  електронне урядування, проект «Публічні бібліотеки -  мости до електронного урядування», мережа
«Пункт доступу громадян до офіційної інформації в бібліотеках», електронна інформаційна взаємодія.

З упровадженням механізмів електронного 
урядування в Україні дедалі активніїде до 
цього процесу залучаються публічні бібліоте

ки. По-перше, вони безкоштовні та відкриті для 
громадськості. По-друге, публічні бібліотеки на сь- 
огодні позиціоііуюгь себе як сучасні інформаційні 
центри, а отже, використовують свій інфор
маційний потенціал для розвитку електронного 
урядування, реалізуючи право гаэжного грома;іяни- 
на на встановлення електронної інформаційної 
взаємодії з органами державної влади та місцевого 
самоврядування. Нині в Україні успішно ре
алізується Ініціатива «Публічні бібліотеки -  мости 
до електронного уряду'ваимя». Вона є частиною 
Національної о плану дій у рамках «Партнерства 
«Відкритий уряд», затвердженого розпорядження.м 
Кабінету' Міністрів України від 05.04.2012 року 
№ 220-р і реалізується за піхгтримки Ради міжна
родних наукових досліджень та обмінів (1КЕХ) у 
рамках програми «Бібліоміст» [И ; 12]. Зазначена 
ініціатива є актуальною з огляду па забезпечення 
вільного доступу до офіційної, правової, будь-якої 
іншої інформації, встановлення електронної інфор
маційної взаємодії громадян із владою через 
бібліотеки, навчання бібліотекарів користуванню 
ресурсами та технологіями електронного урядуван
ня. популяризації його переваг серед громадян.

Науково-прикладні аспекти розвитку бібліот-ечію- 
інформаційної діяльності в контексті державного 
управління, що грунтуються на принципах елект
ронного урядування, досліджувалися такими за
рубіжними та вітчизняними науковцями, як Д. Мак- 
Мсиемі [7], Л. Поултер [7], О. Лрхипська [1], Л. Га
лаган [5], Я. Сошинська [15], Р. Щербан [19], 
В. Пальчук [10] та ін. Водночас, активізація інфор
маційного чинника розвитку електронного уряду

вання в Україні та участь бібліотек у ньому потре
бує додаткових спеціальних досліджень, грутгговно- 
го наукового осмислення, а також узагальнення су
часної бібліотечної практики щодо впровадження 
нових форм дистанційного доступу до багатоаспе- 
ктних інформаційних ресурсів з питань електрон
ного урядуватія, використання можливостей 
інформаційно-комунікаційних технологій для опе
ративного встановлення електронної інформаційної 
взаємодії органів державної влади та місцевого са
моврядування всіх рівнів із суспільством.

Участь бібліотек у інформаційному забезпеченні 
процесу електронного урядування значною мірою 
стимулює їх до впровадження нових форм діяль
ності, спрямованої на забезпечення дистанційного 
доступу до колекцій та баз даних офіційної, право
вої, іншої інформації регіонального та державного 
значення, розміщених як на онлайн-серверах 
бібліогек, так і поза їх межами, а також на впровад
ження інтерактивної електронної інформаційної 
взаємодії між іромадянами і органами державної 
ата>ти та місцевого самовряд\ вання на основі інфор- 
маційно-кому нікаційннх технологій. Дедалі більшої 
актуальності набуває застосування в бібліотечній 
практиці ініерактипііих технологій, суть яких поля
гає в організації постійної активної електронної 
інформаційної взаємодії між органами державної 
влади, місцевого самоврядування і громадянами.

При цьому варто зробити уточнення; участь 
бібліотек у інформаційному процесі електронного 
урядування на сьогодні передбачає задоволення 
потреб усіх суб’єктів електронного урядування, 
зокрема у:
• забезпеченні віддаленого доступу до всіх видів 

відкритої офіційної інформації, яка має певну 
індивідуальну та суспільну значущість;
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• підтримці ВИСОКОГО ступеня обізнаності щодо 
наявних інформаційних ресурсів електронного 
урядування та адміністративних послуг, інфор
мування громадян про забезпечення їм доступу 
до офіційної інформації стосовно функціону
вання органів державної влади, а також введен
ня в електронні комунікації інформаційних ре
сурсів, котрі синтезують інформацію про уря
дові рішення;

• інформаційному супроводі участі громадян, 
інститутів громадянського суспільства, бізнесу 
в процесах підготовки та експертизи проектів 
рішень, які ухвалюються на всіх рівнях держав
ною управління па основі використання предс
тавниками іромадськості інформаційно-інте
лектуального доробку в суспільному і особис
тому розвитку, у підвищенні правової та 
політичної к)'льтури громадян.

Необхідність вирішення означених питань зумови
ло формування нового бачення вдосконалення 
бібліотечної діяльності, пов’язаної з інформаційним 
забезнечення.м державного управління, роботи ор
ганів місцевою самоврядування на принципах 
елекгронного урядування. Насамперед, йдеться про 
напрацювання нових наукових методик упроваджен
ня форм дисідиційного достл'пл' до багатоасіїекгних 
струкіуризованих електронних інформаційних ре
сурсів з питань елекгронноії) уряд>'вання, від яких 
великою мірою залежить електронна інформаційна 
взаємодія органів державної влади та місцевого са- 
мовряд\'вания всіх рівнів із іромадськістю.

Сучасні на\кові методики з питань упровадження 
нових форм дистанційного доступу до електронних 
ресурсів, що синтезують інформацію про розвиток 
електронного урядування в Україні га закордоном, 
розробляються і активно використовуються 
бібліогеками всеукраїнської мережі Пунктів досту
пу громадян до інформації органів державної влади.

Мережа Пунктів доступу фомадян (ПДГ) почала 
формуватися Українською бібліотечною асоціацією 
у червні 2009 р. в рамках І Ірограми сприяння Парла
менту України II (ПСГІ II) за підтримки Аі'ентства 
СШЛ з міжнародного розвитку (USAID). Діяльність 
мережі ПДГ координується У  БА спільно з ПСП II. У  
процесі реалізації проекту здійснюється оптимізація 
мережі ПДГ та її податьше розширення завдяки за
лученню як бібліотек-переможців Програми 
«Бібліоміст», так і освітянських бібліотек. Мета про
екту -  сприяння розбудові правового суспшьсгва, 
створення для громадськості умов доступності до 
офіційної інформації у бібліотеках України та прозо
рості рішень влади шляхом розбудови мережі ПДГ.

І Іункти доступу громадян -  це інформаційні центри, 
відкриті в бібліотеках України, де іромадяни можуть 
отримати інформацію від оріднів державної влади та 
дізнатись, яким чином долучитися та вплинути на 
процес прийняття рішень державного та місцевого 
значення. Станом на 5 жовтня 2015 р. до мережі ПДГ  
входило 986 бібліотек України [3].

На сьогодні бібліотеки мережі Пунктів доступу 
громадян напрацювали наукові методики впрова
дження нових форм дистанційного доступу до 
інформаційних ресурсів електронного урядування. 
Ці методичні .матеріали обслуговують процес на
дання спеціалізованих послуг із пошуку' офіційної, 
правової інформації в рсжи.мі онлайн та навчання 
щодо користу'вання інстру.ментарісм електронного 
урядування. Зокрема, у рамках реалізації Програ- 
.ми сприяння Парла.менту України II V'кpaïнcькa 
бібліотечна асоціація, за проектом «Мережа 
Пунктів досту'пу громадян до офіційної інфор.мації 
в бібліотеках», проводить занятія з методичного 
супроводу стосовно розвитку умінь бібліагекарів 
як краще пропонувати послуги через мережу ПДГ.

Наукові методики щодо надання спеціалізованих 
послуг, пов'язаних з пошуком офіційної, правової 
та іншої інформації в режимі онлайн, та користу
вання інструментарієм електронного урядування 
бібліотеки активно викюристову'ються під час ре
алізації проекту «Публічні бібліотеки -  мости до 
електронного урядування». Проект передбачає вве
дення в електронні ко.мунікації інформації про на
явні е-послуги на національно.му та регіона-тьному 
рівнях, навчання різних груп населення щодо ко
ристування ни.ми із залученням інформаційного 
потенціалу сучасних публічних бібліотек [16].

Регіональні відділення Української бібліотечної 
асоціації відпрацьовують нові підходи до надання 
спеціалізованих послуг з підтримки високого сту
пеня обізнаності стосовно наявних інформаційних 
ресурсів електронного урядування та адміністра
тивних послуг. Поширеним видом спеціалізованих 
послу'г у бібліотеках на сьогодні є тренінги з елект
ронного урядування. Особливістю цих тренінгів є 
те. т о  до участі в них можуть залучатися різні 
соціальні групи населення, зокрема, ті, куди в.хо- 
дять люди з особливими потребами. Для останніх 
такі заняття є, нерідко, єдиною можливістю отри
мувати відповідні навички роботи з ресурсами 
елекгронного урядування (оформлення елекгрон- 
них звернень до органів влади різних рівнів і конк
ретних народних депутатів, пошук та навігація 
інформаційними ресурсами органів державної вла
ди та місцевого самоврядування тощо) [6].
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Значної р>езультативності бібліотечна праістика з 
розвитку електронного урядування досягає тоді, 
коли бібліотеки активізуюгь свою діяльність за 
підтримки органів державної влади різних рівнів 
чи місцевого самоврядування або в рамках вико
нання міжнародних програм. Це, зокрема, 
засвідчують наїїрацювання Централізованої 
бібліотечної сис’тсми для дорослих м. Миколаїв. У  
рамках виконання міської програми «Електронне 
врядування та електронна демократія в місті Ми
колаєві на 2010-2015 роки» відбувається навчання 
бібліотечних працівників у «Школі е-урядування». 
Курс навчання у цій школі розроблений на основі 
навчальної програми Української бібліотечної 
асоціації «Бібліотеки та електронне урядування» 
[2]. Бібліотечні фахівці оволодівають навичками 
трснерів-консультантів центрів обслуговування 
громадян, їм налаються знання про інструмен
тарій електронного урядування, а також практична 
і методична допомога щодо користування ним.

Необхідно зазначити, що згадана програма роз
роблена за участі органів місцевого самоврядуван
ня, провідних експертів, громадських організацій, 
зокрема. Фондом розвитку Миколаєва.

ІДентри обслуговування громадян працюють на 
базі 18 бібліотек міста, що є унікальною для України 
технологією надання інформаційних, а подекуди й 
адміністративних е-послуг. Мова йде про комплекс 
е-послуг для громадян з дистанційного досзуїіу до 
офіційної інформації, упровадження нових фор.м 
інтерактивної інформаційної взаємодії (спілкуван
ня) з місцевою владою, що, у свою чергу, підвищує 
рівень інфор.маційної грамотності, культури корис- 
тлвачів бібліотек. А це особливо важливо, якщо во
ни беруть участь в електронному урядуванні. 
Однією із поширених форм інтерактивної інфор
маційної взаємодії з місцевою владою є віртуальна 
приймальня «Запитай у влади». Вона функціонує 
завдяки роботі веб-сайта міської ради Миколаєва та 
веб-портаїу міського голови. Сюди можна також 
віднести і систему електронного голосування з кон- 
ференц-зв’язком (її використовують для проведення 
сесій міськради, і ромадських слухань тощо), за до
помогою якої мещканці міста можуть корислуватися 
піл час онлайн-трансляції сесій міської ради [8].

Для розвитку нових форм інтерактивної інфор
маційної взаємодії між владою і громадянами 
перспекіивно також виглядає впровадження 
електронних черг, що працюють за принципом 
«єдиного вікна», технологічних карг із надання 
адміністративних послуг на основі електронного 
документообіїу.

Зауважимо, досвід Миколаєва був відзначений на 
міжнародному рівні. Центральна бібліотека ім. 
М. Л. Кропивиицькоіо (м. Миколаїв) ста-іа пере
можцем премії «Інновації» Міжнародної програ.ми 
інновацій пу блічних бібліотек (EIFL-PLIP) за надан
ня е-послут і розбудову електронного урядування.

Впроваджуючи нові підходи до надання 
спеціалізованих послуг, бібліотеки таким чином 
удоскона.люють інформаційну і освітню функції. 
Через такі cпeцiaJЛІзoвaнi послуги, яктренінги, ко- 
ристувача.м бібліотек надається необхідна інфор
мація з питань електронного урядування, про на
явні інтернет-ресурси свого регіону, завдячуючи 
яким можна брати участь в електронному уряду
ванні та отри.мувати адміністративні послуги, про 
проект «Публічні бібліотеки -  мости до електрон
ного урядування» та досвід його реалізації в У к
раїні. Також відбу вається соціалізація відповідних 
знань про сутність поняття, мету і завдання 
«електронного урядування». Учасники тренінгів 
набувають практичних навичок щодо формулю
вання основних запитів, котрі вони використову
ють під час своїх звернень до органів державної 
влади та місцевого самоврядування, а також 
здійснення навігації в мережі інтернет [17].

За надання е-послут і розбудову елекгронного 
урядування серед країн ближнього зарубіжжя пе
реможцями премії «Інновації» Міжнародної прог
рами інновацій публічних бібліотек (EIFL-PL1P) 
стали: Публічна бібліотека графства Шяуляй (Лит
ва) і Бібліотека Б. II. Хащдеу за реалізацію програ
ми навчання електронному урядуванню. За ство
рення юридичних баз онлайнових даних, які за
безпечують дистанційний доступ громадськості 
до рішень муніципальної ради Кишинева, премії 
удостоїлась також Публічна правова бібліотека 
Молдови [18].

Фахівцями Вентспілської бібліотеки (Ventspils 
Library, Латвія) напрацьовано наукові методики 
консультаційної підтримки на базі регіонального 
навчатьного центру, який діє при бібліотеці, щодо 
використання онлайн-сервісів об’єднаного веб- 
поргазу послуг націонатьного уряду і місцевої 
адміністрації (www.latvija.lv) [4].

Подібні підходи акгивно застосовує і Караган
динська обласна універсальна наукова бібліотека 
імені М. В. Гоголя (Республіка Казахстан). Зокре
ма, Бібліотека опублікувала низку праць з мето
дичними рекомендаціями щодо упровадження в 
бібліотеках дистанційного доступу до інфор
маційних ресурсів електронного урядування. Крім 
того, усланова здійснює спеціалізоване навчання з
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користування інструментарісм електронного уря
дування через портал «Електронний уряд Рес
публіки Казахстан» (hrtp://www.e.gov.kz) казахсь
кою та російською мовами. Користувачам 
бібліотеки пропонують індивідуальні та групові 
консу.'іьгації у рамках Днів інформації, тренінги, 
семінари («Державні онлайн-послуги електронно
го > ряду», «Пошук інформації на порталі Податко
вого комітет) про наявність ідентифікаційного но
мера в базах даних податкових органів») тощо. 
Крім того, провідні бібліотеки Казахстану' розро
били наукові методики стосовно введення в елект
ронні комунікації національного інформаційного 
простору оптимальних обсягів інформаційних ре
сурсів, що містять контент з питань електронного 
урядування, а саме, про можливості і перснекл’иви 
розвитку електронного уря̂ лу, його основні напря
ми, про електронні адміністративні послуги, які 
налаються державним порталом «Електронний 
уряд Республіки Казахстан» (wvvw.e.gov.kz), пор
талом Міністерства освіти і науки РК 
(http://www.eciu.gov.k77l•u/), і т. д. Опубліковано 
низку інформаційних оглядів, що знайомлять ко
ристувачів бібліотек з інтерактивними адміністра
тивними гіос.лугами елеклронного уряду, різними 
формами електронної інформаційної взаємодії 
державних органів влади і громадян у режи.мі он- 
лайн. Підготовлено також інформаційні матеріали 
зі списками адрес сайтів міністерств, відомств, де
партаментів, агентств і т. д. |4|.

Необхідно підкреслити, що вищеназвані напра- 
цювання бібліотечної практики довели свою ефек- 
іивність при організації електронних інфор
маційних комунікацій між владними структу рами, 
органами місцевого самоврядування та іромадя- 
нами, бізнесом.

Участь вітчизняних публічних бібліотек у всеук
раїнській мережі Пунктів доступу громадян до 
офіційної інформації також значною мірою ак
тивізує: а) процес дистанційного обслуговування -  
забезпечення доступу до колекцій, баз даних 
офіційної, правової інформації регіона-іьного та 
.тержавного рівня, що розмішені як на онлайн-сер- 
всрах бібліотек, так і поза їх межами; б) впрова
дження нових форм інтерактивної електронної 
інформаційної взаємодії між громадянами і органа
ми державної вла.ди та місцевого самоврядування 
на основі інформаційно-комунікаційних техно
логій, якими послугову ються бібліотечні установи. 
І як наслідок, спостерігається тенденція до посту'- 
пового піднесення ефективності та своєчасності у 
процесах електронної інформаційної взаємодії ор

ганів державної влади та місцевого самоврядуван
ня всіх рівнів із громадянами, економічними струк
турами. Адже, як зазначають дослідники, перехід 
від простого інформування гро.мадськості чи влад
них структу'р до забезпечення багатосторонніх 
електронних інформаційних комунікацій (від вла
ди до громадян і від громадян до влади, між алад- 
ними структурами, між громадянами при 
вирішенні пнгань державного чи місцевого значен
ня) істотно підносить рівень діяльності органів 
державної азади та .місцевого са.моврядування на 
принципах електронного урядування [9, с. 156].

Розбудова мережі Пунктів доступу громадян до 
офіційної інформації в бібліолеках України знач
ною мірою пришвидшує введення в електронні 
інформаційні комунікації інформаційних ресурсів 
з ііиіань електронного урядування, що, у свою 
чергу, підвищує рівень упровадженігя в суспільну 
практику законодавчих ініціатив, урядових рішень 
після їхнього громадсько-експертного обговорен
ня. Іаких результатів вдалося досягти завдяки за
лученню передового зарубіжного досвіду, у першу 
чергу американського, у процес організації мережі 
ПДГ у бібліотеках України.

Як відомо, публічні бібліотеки СШ А з перших 
років X X I ст. П0ЧШ1И активно впроваджувати нові 
нід.чоди до обслуговування своїх відвідувачів. На
самперед, йдеться про організацію дистанційного 
досту пу до колекцій та баз даних офіційної, право
вої інформації. На сьогодні в бібліотеках СШ А  
вже впроваджено організаційно-технологічні 
підходи до забезпечення дистаїгційного досіуну 
до інформації про виплати з безробіття, федераль
ну та місцеву допомогу в разі надзвичайної ситу
ації, ггро заповнення податкових деюгарацій тощо. 
Загалом, у СШ.Л 81 % всіх пу'блічних бібліотек 
впровадили нові підходи до організації дис
танційного доступу до офіційної інформації з пи
тань електронного урядування. Вони передбача
ють надання спеціатізованггх послуг із пошуку 
офіційної, правової інформації в режимі онлайн та 
навчання щодо використання послут електронного 
урядування. Порівняно з 2008-2009 рр. кількість 
таких бібліотек зросла гга 25 %. Ознайомитися з 
маггою СШ А, де зазначено відсоток бібліотек, що 
надають такі послуги в кожному штаті, можна за 
адресою: http://wvvw.ala.org/ala/research/initia-
ііУЄ5/р1Гіа5/'2010_201 l.''egovmapl011.сГт [13; 20].

Розбудова інформаційної інфраструктури мережі 
Пунктів доступу грома.дян до офіційної інформації 
в бібліотеках України з метою підтримки електрон
них інформаційних комунікацій між суб’єктами
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електронного урядування стало можливим лише 
завдяки оптимальному фінанс) ванню, нор.мативно- 
правовому, організаційно-методичнок(у, належному 
техніко-технологічному забезпеченню інфор
маційних центрів, що обслуговували цей процес. І 
це цізком закономірно, атже сучасна н^іюво-при- 
кладна проблематика участі бібліотек в розвитку 
електронного урядування, як правило, є досить зат
ратною для інформаційних центрів з невеликими 
фінансовими можливостями. Бібліотечні заклади 
орієнтуються на ті напрями науково-прикладної 
діяльності, які вдасться забезпечити аласними ре
сурсами чи ресурса.ми партнерів. В іншому разі -  
існує небезпека того, що: а) науково-прикладні 
дослідження участі бібліотек в інфор.маційному 
процесі розвитку електронного урядування 
здійснюватимуться дуже нерівномірно, а їхні ре
зультати перебуватимуть на різних стадіях упрова
дження; б) су ку пний вітчизняний бібліотечно-інфор
маційний потенціал у поєднанні із інформаційно- 
комунікаційними технологіями, метода.ми й умова
ми, що дають змогу його активізувати й ефективно 
використовувати в розвитку електронного уряду
вання, стане нескоординованим, малоефективним. 
Це зу мовить значні проблеми, пов'язані з наповнен
ням елекіронних інформаційних комунікацій між 
суб’єктами електронного урядування, що зробить 
їхню інтеракіивну інформаційну взаємодію 
нерівномірною, створить небажані внутріїїіньо- 
суспільні суперечності, підвищить ризики прийнят
тя небажаних (помилкових) рішень на різних 
рівнях державного у правління.

Тому, проблеми, котрі виникають у процесі 
підтримки розвитку електронного уря,ту'вання, не 
лають змоги інформаційним центрам вирішу вати їх 
самостійно, без участі партнерів чи за-гучення їх
нього досвіду. Оскільки впровадж-ення принципів 
електронного урядування не обмежується 
взаємозв’язком органів державної влади та місцево
го самовряду вання і громадянина, не меншу роль 
тут відіграє налагодження ефективної координації 
дій владних струкгу р між собою, підвищення швид
кості та ефективності інтерактивної інформаційної 
взаємодії між громадянами на основі використання 
інформаційно-комунікаційних технологій. Такий 
висновок пов’язаний з основними складовими виз
начення електронного урядуванігя, яке включає: ви
користання інформаційно-к-омунікаційних техно
логій для пітвищення якості і досту пності держав
них послуг у поєднанні з організаційними змінами; 
піднесення кваліфікації держслужбовців для 
паліпшення обслуговування громадян; зміцнення

демократичних принципів упраьліннія; підвищення 
ролі суспільства в державних процесах [14].

О тже, впрова,тження нових форм дистанційного  
доступу до інф орм аційних ресурсів, надання 
спеціалізованих послух із пош уку офіційної, пра
вової та ін ш о ї інф ормації в режимі онлайн, на
вчання персоналу щодо користування інструмен
тарієм електронного урядування справляють пози
тивний вплив на процеси електронної інфор
м аційної взаємодії м іж  органами державної влади, 
місцевого самоврядування всіх рівнів та гро
мадськістю, сприяють подоланню перешкод на 
шляху' електронного урядування в різних сферах 
життєдіяльності українського суспільства.
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T he article highlights scientific and applied approaches in the development o f library and information activity aimed at information support of gov
ernment in on the principles o f e-governmem, special attention is paid on the disclosure o f the participation o f modern public libraries in this priKess
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КШ1Л. наук по социальным коммуннкаимям, старш. науч. согрулник НациональноП библиотеки Украины имени В И. Всрнаасюого

Р0.1Ь ПУЫ11ЧНЫХ КИКЛИОТЕК о PA'lBIITim JriEKTPOHIlOrO ПРАВ11ТЕ.ПЬ<:ТВА
в ciart>e освешаюгея иау чно-приклалные полхолы к разв1г т ю  бнблнотечно-информаиионной леятельностн, налрааленной на информацион

ное обеспечение государственного управления на прннципах электронного правительства, особое внимание уделяется раскрытию участия сов
ременных публичных библиотек в этом процессе

К л ю ч е в ы е  с л о в  а: элетроннос правительство, проект «Публичные библиотеки -  мосты к электронному прааигельстау». сеть «П ун п  
доступа граждан к oi|muiia.4bnon информации в библиотеках», электронное информационное взаимодействие.
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