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Анонс
3–4 лютого 2018 р. (Київ)
Хакатон Int20h.
Хакатон Int20h знову збирає молодих ITшників, щоб за 20 годин ті
продемонстрували навички та скіли на практиці, а також втілили свої ідеї в
життя.
3–4 лютого на базі інноваційного парку UNIT.City студентська
організація BEST (Європейська Рада Студентів Технічних ВНЗ) проведе
хакатон з метою створення рішень для соціальних проблем. Тематика
хакатону орієнтована на розвиток проектів у сферах урбаністики, медицини,
освіти та e-government, проте не обмежена цими напрямами, а тому ми
будемо раді бачити всіх, хто хоче змінити своїм кодом та ідеями світ на
краще.
Категоріями, у яких будуть змагатися команди є:
– Data Science
– Blockchain
– Web-Development
– Mobile-Development (https://dou.ua/calendar/19136).
06 лютого 2018 р. (Київ)
Тренінги з питань адміністрування відомчих компонент системи
«Трембіта» та розробки сумісних з нею веб-інтерфейсів і веб-клієнтів.
В рамках впровадження системи електронної взаємодії реєстрів
«Трембіта» колеги з проекту EGOV4UKRAINE запланували ряд тренінгів з
питань адміністрування відомчих компонент системи «Трембіта» та розробки
сумісних з нею веб-інтерфейсів і веб-клієнтів.
Загальна професійна мета цих навчальних тренінгів полягає у розширені
навичок роботи з інструментами е-взаємодії, у тому числі із засобами
адміністрування та програмування.
Навчальні цілі тренінгів – навчитись встановлювати та налаштовувати
відомчі компоненти системи «Трембіта» (Система електронної взаємодії
державних електронних інформаційних ресурсів), а також розробляти сумісні
із системою веб-сервіси та веб-клієнти на мовах програмування C# та Java.
Учасниками тренінгів можуть бути системні адміністратори та
програмісти:
- органів державної влади;
- органів місцевого самоврядування;
- державних та комунальних підприємств.
Місце проведення: м. Київ
Термін подання: до 06 лютого 2018 р.
Навчальні секції:
Анонс

4

Огляд матеріалів ЗМІ
«Стратегія – 2020»:
інформаційні технології в державному управлінні
<
20-28 лютого
2015
- адміністратори відомчих компонент (13.02.18 р);
- розробники Java (15.02.18 р. – 16.02.18 р.);
розробники
C#
(20.02.18
р.
–
(https://www.facebook.com/eGovernanceUkraine).

1 – 31 січня 2018 року

21.02.18

р.)

22–23 февраля 2018 г. (Київ)
Smart Building.
В КМДА, г. Киев, ул. Крещатик, 36, пройдет мероприятие Smart
Building. Smart Building – вторая международная профессиональная выставка
и конференция, демонстрирующая мировые и украинские достижения в
области интеллектуальных систем и автоматизации, энергоэффективности и
smart решений для создания «умного дома» и «Умного города».
Это единственная площадка в Украине, которая объединяет стартапы,
небольшие локальные компании, а также известные мировые бренды и
компании рынка умных технологий и строительства.
Посетить мероприятие смогут все желающие – от потребителей до
технических директоров крупных компаний, от застройщиков до
представителей ОСМД, от разработчиков и участников рынка до
представителей городских властей (http://smart-building.monet.kiev.ua).
10 березня 2018 р. (Львів)
Lviv AI & Big Data Day 2018.
10 березня, продовжуючи традицію, ми знову будемо проводити
конференцію AI&BigData Day в місті Лева. Подія збере близько 350 data
scientist, розробників, стартап-підприємців, науковців, дата інженерів,
інвесторів та зацікавлених з України, Німеччини, Чехії, Швейцарії, США,
Канади та країн східної Європи. Виступить близько 40 досвідчених
доповідачів.
Конференція присвячена новітнім розробкам у сфері штучного інтелекту
та обробки великих даних. Це професійно дискусійний майданчик, який
об’єднує дослідників і практиків, котрі працюють в нових фронтирах
розвитку можливостей людства. Майданчик покликаний поєднати науковий
підхід, підприємницький хист та інженерні таланти заради розповсюдження
новітніх знань.
Потоки конференції:
Data Science
Потік створений для всіх хто хоче дізнатися про найновіші ідеї та
підходи у галузі Data Science, а також познайомитися зі своїми потенційними
менторами та партнерами.
Startups
Потік для всіх тих, хто буквально з ліхтарем ходить у пошуках
відповідей. Розширте свої горизонти і отримаєте нові знання. Останні тренди,
доповіді про використання кращих інструментів, інсайти від експертів,
унікальні знання з перших вуст.
Анонс
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Data Engineering
Потік для розробників і науковців, хто створює нові технології і бажає
познайомитися з успішними кейсами і реальними прикладами впровадження
технологій на основі даних, які вже ефективно працюють на ринку сьогодні.
Workshops
Потік для глибшого занурення в цікаву тему та отримання практичних
знань (https://dou.ua/calendar/18475).
17 березня 2018 р. (Київ)
4-та Конференція Data Science UA 2018.
Конференція Data Science UA об’єднує спеціалістів з машинного
навчання, аналітики, науки про дані, інформатики, штучного інтелекту, щоб
обговорити, як data science перетворює світ сьогодні і що буде завтра. Гучні
кейси, найсвіжіші тренди та виключно практичний досвід – під час
конференції ви зможете почути все, що цікавить, про штучний інтелект,
великі дані, машинне навчання, ботів та комп’ютерний зір.
Загалом на гостей чекають:
350+ учасників;
20+ найкращих спікерів;
3 потоки;
10 годин нетворкінгу.
Технічний потік – нові методи та технології науки про дані, машинного
навчання та штучного інтелекту.
Бізнесовий потік – реальні кейси використання та впровадження
сучасних технологій для підвищення ефективності бізнесу.
Потік воркшопів – можливість отримати практичні навички
використання сучасних інструментів аналізу даних.
Панельна дискусія – експерти розглянуть науку про дані як підсилювач
ефективносі бізнесу (Катерина Буяльська У Києві говоритимуть про кейси
та
найсвіжіші
тренди
Data
Science
//
https://nachasi.com/2018/01/15/conference-data-science).
26 квітня 2018 р. (Київ)
Blockchain Summit Kyiv 2018.
26 апреля 2018 года состоится Blockchain Summit Kyiv 2018, который
соберет более 800 участников и 30 спикеров со всего мира. Саммит пройдет в
два параллельных потока с 10:00 до 18:00 в концерт-холле «Оазис» (ул.
Липковского, 1А, РК «Ультрамарин», 3-й этаж.).
Blockchain Summit Kyiv 2018 – это грандиозное событие в мире
блокчейн технологии и криптовалют. Присоединяйтесь к нам и получите
уникальную возможность пообщаться с мировыми экспертами криптосообщества.
В течении целого дня на двух потоках выступят более 30 ведущих
специалистов со всего мира и посетят более 800 участников. Среди которых

Анонс
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Вы встретите инвесторов, учредителей компаний, разработчиков, майнеров,
трейдеров, юристов и крипто-энтузиастов.
На двух потоках (Main stage и Financial stage) будут обсуждаться
такие темы:
- Проведение ICO в 2018 году;
- Юридические аспекты;
- Использование Blockchain технологии в своем бизнесе;
- Промышленный майнинг;
- Тренды и будущее Blockchain, криптовалют и ICO.
Среди спикеров, которые подтвердили своѐ участие:
- Артем Афян – Managing partner «JUSCUTUM»
- Игорь Порох – Аналитик и трейдер iTuber
- Андрей Великий – Управляющий партнер iguards.net
- Антонио Руиз-Хименез – Managing Partner at ATW Partners
- Константин Гольцев – CEO, Founder at SolidOpinion
Павел
Дацюк
–
Head
of
Sales
at
Hotmine
(http://blockchainsummit.com.ua).

Анонс
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Офіційна інформація

Глава киберполиции Сергей Демедюк заявил, что в Украине
необходимо определиться со статусом криптовалюты – ее нужно или
легализовать с обязательной идентификацией и налогообложением
владельца криптовалютного кошелька или же официально запретить
оборот во избежание мошенничества и других преступных действий.
Представители киберполиции Украины считают, что де-факто, по всем
признакам криптовалюта может относиться к электронным средствам –
единицам стоимости, которые хранятся на электронном устройстве и
принимаются как средство платежа. В то же время контроль за ее
транзакциями обеспечивается криптографической защитой.
Поэтому, несмотря на то, что по своей сущности существования и
обращения криптовалюта базируется на основах финансовой пирамиды,
киберполиция поддерживает идею легализации криптовалют в Украине (с
приравниванием ее к электронным средствам платежа), а также процесса ее
майнинга. Также поддерживается и идея использования технологии
Blockchain в государственном и частном секторах.
«Сегодня возникла необходимость как можно быстрее урегулировать
на законодательном уровне вопросы, связанные с использованием
криптовалюты, а также внедрение необходимого налогообложения
операций по ее покупке и продаже. Кроме того, необходимо определить
соответствующие правила функционирования украинских криптовалютних
бирж и пунктов обмена криптовалюты».
Сегодня урегулирование использования криптовалюты в Украине
является весьма актуальным вопросом. Поскольку обращение криптовалюты
и ее статус в Украине не определен, злоумышленники активно используют ее
для анонимизации своих преступных действий. В то же время, граждане все
чаще становятся жертвами мошенников во время операций с криптовалютой,
не имея при этом полноценной защиты от правоохранительных органов.
Все операции с криптовалютой в Украине должны быть с
обязательной идентификацией владельца криптовалютного кошелька, так
как основной проблемой правоохранительных органов в мире является
именно подтверждение права владельца кошелька на его собственность, а
значит и определения его потерпевшим.
«В случае несостоятельности в ближайшее время урегулировать статус
криптовалюты в Украине, государство должно официально запретить ее
оборот, чтобы каждый знал о том, что покупая или продавая криптовалюту
на территории Украины он рискует потерять свои финансовые вложения
безвозвратно, не имея права на защиту и возмещение убытков».
Для легализации и урегулирования криптовалютных технологий в
Украине
киберполиции
готова
к
сотрудничеству
со
всеми
заинтересованными ведомствами и организациями.
Офіційна інформація
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Недавно Центр кибербезопасности СНБО поручил НБУ, Минфину, ГФС
и другим разработать законы о регулировании рынка криптовалют. В свою
очередь НБУ и Нацкомиссии по ценным бумагам и рынкам финансовых
услуг опубликовали совместное заявление по статусу криптовалюты в
Украине, в котором указывают, что сложная правовая природа криптовалюты
не позволяет признать ее ни денежными средствами, ни валютой и
платежным средством другой страны, ни валютной ценностью, ни
электронными деньгами, ни ценными бумагами, ни денежным сурогатом
(Сергей Кулеш Киберполиция: В Украине необходимо определиться со
статусом
криптовалюты
–
легализовать
с
обязательной
идентификацией и налогообложением или же полностью запретить во
избежание
приминала
//
https://itc.ua/news/kiberpolitsiya-v-ukraineneobhodimo-opredelitsya-so-statusom-kriptovalyutyi-legalizovat-s-obyazatelnoyidentifikatsiey-i-nalogooblozheniem-ili-zhe-polnostyu-zapretit-vo-izbezhaniekriminala. – 2018. – 31.01).

1 лютого 2018 року за ініціативи Міністерства екології та природних
ресурсів України в пілотному режимі запрацює електронний сервіс
здійснення операцій у сфері поводження з відходами в частині видачі
дозволів на відходи.
Відповідний наказ був підписаний Міністром екології та природних
ресурсів Остапом Семераком на виконання Програми діяльності КМУ,
схваленої постановою ВРУ № 1099-VIII та Національної стратегії управління
відходами в Україні до 2030 року.
Запровадження електронного сервісу спростить процедуру отримання
адміністративних послуг суб’єктами господарювання, зробить його
оперативнішим і відкритим. Зокрема, це пришвидшить процес видачі
дозволів, дасть змогу удосконалити систему ліцензування при наданні
дозволів на здійснення операцій у сфері поводження з відходами, а також
забезпечить реалізацію заходів, передбачених Національною стратегією
управління відходами в Україні до 2030 року.
Крім того, Мінприроди на час здійснення операцій у сфері поводження з
відходами забезпечуватиме навчання та надання консультативної допомоги
структурним підрозділам з питань охорони навколишнього природного
середовища Київської міської, Київської, Дніпропетровської, Одеської,
Харківської та Львівської обласних державних адміністрацій (за згодою) та
суб’єктам господарювання.
Запуск цього сервісу – результат спільної роботи Мінприроди,
Державного агентства електронного урядування, GIZ та ГО «Електронна
Україна» (З лютого в тестовому режимі запрацює електронний сервіс
видачі дозволів на здійснення операцій у сфері поводження з відходами //
https://www.kmu.gov.ua/ua/news/z-lyutogo-v-testovomu-rezhimi-zapracyuyeelektronnij-servis-vidachi-dozvoliv-na-zdijsnennya-operacij-u-sferipovodzhennya-z-vidhodami. – 2018. – 31.01).
Офіційна інформація
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Україна потрапила в список 14 країн-лідерів по впровадженню
технології блокчейн. Про це йдеться в дослідженні міжнародного банку
Citigroup.
Ринок криптовалют України зараз складає $2,5 млрд, або 2,5 % ВВП.
Приблизно таку ж частку криптовалюти займають у Норвегії або
Великобританії. У Росії частка криптовалют оцінюється в 5 %, у Новій
Зеландії та Нігенрії – по 4 %.
Костянтин Ярмоленко, радник голови Державного агентства з
питань електронного урядування:
«У нас відмінні сусіди по рейтингу. Нігерія зараз є лідером інновацій в
Африці, її економіка – найбільш динамічна на континенті».
Ринок криптовалют та технології блокчейн на даний час є найбільш
зростаючим сегментом ВВП України.
«В цю сферу залучені сотні тисяч українців. Точної статистики немає, і
пора переводити ринок в законодавче поле. Це забезпечить захист інвесторів,
прозорі правила гри, зниження волатильності, мінімізацію використання
криптовалют в злочинних цілях. А держбюджет отримає хороші
надходження».
Криптовалюти – одна з небагатьох сфер застосування технології
блокчейн. Вкладатися в них рекомендують з обережністю, виділяючи не
більше 5 % в інвестиційному портфелі.
Схоже, що цієї рекомендації дотримуються українці. За останні два роки
криптовалюту задекларували 57 державних службовців, і поки що – в
невеликих обсягах (Крипта без скрипу: Україна в п’ятірці лідерів світу по
впровадженню блокчейну // https://agroday.com.ua/2018/01/26/modnyj-kryptukrayina-v-p-yatirtsi-lideriv-svitu-po-vprovadzhennyu-blokchejn. – 2018. –
26.01).
Завдяки державній системі Prozorro ПАТ «Укрпошта» зекономила
370 млн грн на закупівлях протягом 2017 року.
Заступник генерального директора із закупівель компанії
Олександр Наход:
«Відкрита система державних закупівель Prozorro дозволила зекономити
за рік 370 мільйонів гривень, знайти нових контрагентів та забезпечила чесну
конкуренцію серед них. Серед головних досягнень: зміна монопольного
постачальника палива на декілька компаній-лідерів ринку та отримання
вигідних умов його закупівлі завдяки конкурентному середовищу.
Отримання ліцензії на право постачання природного газу аби не витрачати
кошти на посередників. Зекономлені кошти компанія інвестує в оновлення
автопарку, розробку нових продуктів та покращення якості обслуговування
клієнтів».
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В компанії перейшли на повне використання системи ProZorro, де
середнє зниження ціни на основні групи закупівель становить понад 32,2 %, а
середня кількість учасників – більше 3.
«Ціни закупівель Укрпошти по деяким групами товарів є найнижчими
не тільки в державному секторі, а й по ринку в цілому. Ми перестали
співпрацювати з посередниками та перейшли на прямі закупівлі у виробників
необхідної продукції».
Для порівняння, зекономлена сума – це майже 1000 нових авто для
кур’єрської доставки, або 350 магістральних вантажівок, або 12 % фонду
заробітної плати працівникам компанії.
Також Укрпошта першою серед держпідприємств почала здавати в
оренду нерухомість через ProZorro – проведено 16 аукціонів з передачі права
оренди зі щорічним доходом понад 5,3 млн грн, за їхніми результатами
початкова ціна оренди лотів зросла майже на 50 % (Прозора Укрпошта
зекономила 370 млн грн в 2017 р. // https://mtu.gov.ua/news/29484.html. –
2018. – 25.01).

Міністр Кабінету міністрів України Олександр Саєнко провалив
обіцянку завершити впровадження модернізованого електронного
документообігу в усіх 10 пілотних міністерствах до початку 2018 року.
Таку обіцянку він дав 18 серпня 2017 року, виступаючи на засіданні
Кабінету міністрів із доповіддю про реформування держслужби, нагадує
«Слово і Діло».
В рамках першої хвилі реформи, яка почалася в 2017 році, 10 пілотних
міністерств, за словами міністра, мали перейти на електронну систему
документообігу.
«Сьогодні, на жаль, державна служба не є інноваційною за своєю
природою. Можемо навести приклад, коли ми запроваджували електронний
документообіг між системами центральних органів виконавчої влади. В
серпні ми запровадили безпаперовий документообіг і тоді вже бачили, який
система чинить спротив тому, щоб ці зміни не відбулися.
Сьогодні, до речі, ми ухвалюємо рішення на уряді, воно дуже важливе –
це перехід в електронний вигляд і опрацювання проектів нормативноправових актів. І тут велика подяка Міністерству юстиції та всім колегам, які
дали можливість для того, щоб всі нормативно-правові акти вже сьогодні
міністерством, якщо воно має можливість, має змогу, вже опрацьовувалися в
електронному вигляді. До речі, ми розподілили й вирішили питання
впровадження внутрішнього документообігу в тих міністерствах, для того,
щоб підтримати їх. І там, де системи документообігу міністерств сьогодні не
створені, ми передбачили відповідні кошти, й до кінця цього року така
система працюватиме», – запевнив Саенко.
У 2018 році модернізація системи електронного документообігу в
міністерствах триває в рамках реформи державної служби та виконання
Офіційна інформація
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Національної програми інформатизації. Про це йдеться в листі
Держагентства з питань електронного урядування від 29 грудня 2017 року.
Однак щодо обіцянки Саєнка до початку 2018 року завершити
впровадження безпаперового документообігу в міністерствах, то 22 січня
2018 року його прес-служба повідомила «Слову і Ділу», що не всі пілотні
міністерства, в яких була запланована модернізація, змогли вчасно провести
закупівлі й налаштувати систему. Цей процес у пілотних міністерствах
буде завершений, орієнтовно, протягом 3 місяців. Таким чином, міністр не
дотримав слова (Перший пішов: у міністерствах так і не завершилося
впровадження систем електронного документообігу до початку 2018
року,
як
обіцяв
Саєнко
//
https://www.slovoidilo.ua/2018/01/22/novyna/polityka/pershyj-pishovministerstvax-tak-ne-zavershylosya-vprovadzhennya-system-elektronnohodokumentoobihu-pochatku-2018-roku-yak-obicyav-sayenko. – 2018. – 22.01).

17 січня на засіданні Уряду схвалено Концепцію та План дій
розвитку цифрової економіки в Україні до 2020 року.
Амбіційний план містить 31 комплексне завдання, у тому числі такі
інноваційні як розвиток Індустрії 4.0, цифрових робочих місць, STEM-освіти
та цифрових освітніх послуг, цифрових інфраструктур для Інтернету-речей,
блокчейну, eHealth та е-безпеки тощо.
Цифровізація економіки та сфер життя дасть роботу творчим українцям,
створить нові робочі місця, зробить український бізнес конкурентоздатним та
менш орієнтованим на ресурси, привабить інвесторів (Схвалено концепцію
та план дій розвитку цифрової економіки в україні до 2020 року //
http://www.dknii.gov.ua/content/shvaleno-koncepciyu-ta-plan-diy-rozvytkucyfrovoyi-ekonomiky-v-ukrayini-do-2020-roku. – 2018. – 19.01).
Украинское правительство утвердило концепцию развития
цифровой экономики и общества на 2018-2020 годы, которое
предполагает в том числе введение электронного голосования на
выборах.
По мнению правительства, электронное голосование (e-voting) и выборы
при соответствующих условиях могут быть более честными, прозрачными и
эффективными, чем традиционные.
«Голосование через Интернет облегчит доступ к процедуре
волеизъявления для значительно большего количества граждан, что улучшит
репрезентативность и качество выборов, повысит общую оперативность
получения результатов голосования, создаст возможность воспользоваться
избирательным правом дистанционно».
Профильным министерствам и ведомствам уже поручено до июля
внести проекты по ряду направлений, в том числе в сфере электронной
демократии.
Офіційна інформація
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Плюсы электронного голосования
Технология позволяет ускорить процесс подсчѐта, а также упростить
голосование людям с ограниченными возможностями. Пропадает
необходимость в избирательных комиссиях, долгих ночных подсчетах и
кабинетных заседаниях. Исчезнут урны, ручки на веревочках и прочие
пережитки классической системы голосования.
E-voting позволит существенно увеличить уровень участия избирателя в
выборах. Так, на парламентских выборах в Эстонии в 2007 году через
интернет проголосовали только 30 тысяч эстонцев, в 2011 уже 140 тысяч, а в
2015 – более 170 тысяч человек.
Недостатки электронного голосования
В первую очередь оно не может полностью гарантировать безопасность
и анонимность переданной информации. Кроме этого, недостатки
электронного голосования могут быть связаны с зависимостью работы
избирательных комиссий и участков от электропитания, необходимости
специальной подготовки членов комиссии и обучения избирателей,
недоработками в программном обеспечении.
Поэтому в соседней с Эстонией Литве не спешат вводить электронное
голосование.
Президент Литвы Даля Грибаускайте:
«В демократической стране обязательно необходимы анонимность,
безопасность и ответственность. По нашему мнению, в настоящее время эти
три элемента не могут быть обеспечены на 100 процентов, особенно при
существующих угрозах безопасности, в т.ч. и кибернетической». И добавила,
что в ее стране ждут появления технологий, которые могли бы дать полную
уверенность в проведении электронных выборов.
Норвегия, после голосования электронным способом на выборах в 2011м и 2013-м годах в качестве эксперимента, приняла решение о прекращении
тестирования э-голосования.
Алексей Кошель, гендиректор Комитета избирателей Украины:
В ближайшие десятилетия не может быть и речи о введении в Украине
электронного голосования избирателей. Главная причина – невозможность
обеспечить безопасность информации в условиях существования постоянной
угрозы кибервмешательства со стороны нашего агрессивного соседа.
Согласно отчета организации Freedom House, Россия только в 2017 году
вмешивалась в выборы в 28 странах мира.
И уже сейчас многие европейские государства начинают отказываться
от электронного голосования именно по причине невозможности сохранить
безопасность избирательной информации. В Франции, например, уже
отказались от электронного голосования для своих граждан, находящихся за
рубежом. Что касается Эстонии, то там электронное голосование работает
благодаря тому, что эта страна попросту малоинтересна как объект
кибервмешательства.
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Поэтому очень удивляет позиция нашего Кабмина, который принимает
такие документы, не посоветовавшись с специалистами и экспертами
(Виктор Тимофеев Электронное голосование на выборах в Украине:
подготовка начата // https://kp.ua/politics/598622-elektronnoe-holosovanyena-vyborakh-v-ukrayne-podhotovka-nachata. – 2018. – 18.01).

Державне агентство з питань електронного урядування України:
На засіданні Уряду було зроблено також ще один важливий крок
для розвитку електронного документообігу в органах влади – прийнято
положення про погодження проектів нормативно-правових актів
Кабінету Міністрів України в електронній формі, що значно оптимізує
цей процес. Даний документ розроблений на виконання пункту 2 постанови
Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 р. №608, робочою групою з
питань впровадження електронного документообігу, в яку входили
представники Секретаріату Кабінету Міністрів України, Міністерства
Юстиції, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Архіву.
З середини серпня 2016 року Уряд перейшов на електронний
документообіг між ЦОВВ. І на сьогодні все загальне листування відбувається
в електронній формі. Загалом до системи міжвідомчого електронного
документообігу підключено вже 176 державних установ, серед яких усі
ЦОВВ та обласні державні адміністрації.
Протягом 2018 року Державним агентством з питань електронного
урядування України заплановано автоматизацію процесу погодження НПА в
електронному вигляді, підключення до міжвідомчого документообігу органів
місцевого самоврядування та ОТГ, забезпечення модернізації систем
внутрішнього
електронного
документообігу
в
ЦОВВ
(https://www.facebook.com/eGovernanceUkraine. – 2018. – 17.01).
У Державне агентство з питань електронного урядування України
за результатами відкритих конкурсів на посади фахівців з реформ
офіційно призначили 9 осіб.
Голова агентства Олександра Риженка:
«У вересні – грудні 2017 року проведено конкурси на вакантні посади до
генерального департаменту цифрової трансформації Агентства. Визначені
переможці на 15 посад (одна особа визначена переможцем на 2 посади).
Станом на 18 січня 2018 року призначено 9 фахівців з питань реформ».
За його словами, загалом для участі у конкурсах на зайняття посад
фахівців з питань реформ було подано 396 заявок.
Агентство найближчим часом запланує оголосити конкурс на зайняття 6
вакантних посад фахівців з питань реформ: 4 посади керівників експертних
груп та 2 посади державних експертів.
Прем’єр-міністр Володимир Гройсман протягом минулого року
неодноразово заявляв про намір у рамках реформування Кабміну восени 2017
року привести близько тисячі нових співробітників.
Офіційна інформація
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Уряд 18 серпня минулого року затвердив нормативні акти, які дозволили
провести наступний етап реформи державного управління – реформування
міністерств. На початку вересня стартували конкурси на нові посади в десяти
міністерствах, а також у Секретаріаті КМУ, Нацагентстві з питань
держслужби та Державному агентстві електронного врядування. У рамках
реформи в міністерствах, які беруть участь у проекті, було створено нові
функціональні підрозділи – директорати.
У межах реформи було відкрито портал, на якому всі зацікавлені
можуть ознайомитися з вакансіями та подати документи онлайн.
Міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко нещодавно заявив, що
реформування пілотних міністерств буде завершене у першому півріччі 2018
року (У держагентство з питань е-урядування узяли 9 реформаторів //
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2385869-u-derzagentstvo-z-pitaneuraduvanna-uzali-9-reformatoriv.html. – 2018. – 19.01).
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Регіональні ініціативи
23 января, исполком Днепра принял новый порядок выдачи
справок о составе семьи. Теперь социальные службы не имеют права
требовать справку, если соответствующие данные уже есть в реестре
жителей. Также постановили, что они теперь обязаны этим реестром
пользоваться. Изменение вступит в силу с 1 февраля, и только с 5 февраля – в
социальных службах при райсоветах.
Введение работы с реестром в повседневную деятельность социальных
служб особенно важно в рамках работы системы «Трембита». Это
программа, позволяющая обмениваться данными между реестрами
государственных служб в реальном времени при помощи общей шины
обмена данными. Она базируется на эстонской системе X-Road, которую
Украине любезно предоставили вместе с субсидиями для ее реализации.
Днепр – первый город в Украине, который успешно состыковался с этой
шиной. Правда, остается проблема того, что с реестрами у нас работать не
привыкли, и они попросту не используются, что сводит на нет
эффективность новой программы.
Следующим шагом в развитии системы «Трембита», как сообщает
советник мэра Яника Мерило, будет попытка наладить взаимодействие с
реестрами Министерства социальной политики Украины: это позволит
передавать в реальном времени информацию, необходимую для оформления
субсидий (Удар по бюрократии: предоставить справку о составе семьи в
Днепре станет легче // https://gorsovet.com.ua/ru/news/458-udar-pobyurokratii-predostavit-spravku-o-sostave-semi-stanet-legche. – 2018. – 24.01).
19
січня,
у
Дніпрі
відбувся
день
відкритих
дверей
Дніпропетровського центру розвитку місцевого самоврядування, де
фахівці розповіли про зміни, досягнення та плани децентралізації у
Дніпропетровській області.
Дніпропетровщина займає передові позиції у впровадженні реформи
децентралізації, досвід області є показовим для усієї України. За останні роки
у новостворених громадах місцеві бюджети зросли від 2-х до 12 разів,
реалізуються масштабні та серйозні проекти, міста, села та селища
набувають заможності та сили. Громади розвиваються за прикладом та
стандартами Європейського Союзу.
Як зазначила директор Дніпропетровського ЦРМС Олена Тертишна,
у рейтинговому списку громад в Україні у переліку зі 600 громад
Дніпропетровщина займає перші 30 %. Так, перше місце протягом двох років
займає Слобожанська ОТГ, друге місце посіла Богданівська громада, третє
Вербківська ОТГ, також до десятки кращих увійшла Новоолександрівська
громада, яка стабільно тримається дев’ятого місця.
Регіональні ініціативи
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Цього року розвиток децентралізації на Дніпропетровщині буде
складатися з чотирьох складових:
- SMART громада;
- Національний конгрес старост;
- Ярмарок добросусідства;
- 3-D форум.
Також між цими заходами буде проведено ряд заходів, які будуть
сполучати кожен етап між собою.
Перший етап, SMART громада, означає, що громада:
- чітко розуміє свої цілі і конкретно уявляє ті, перетворення, що мають
відбутися, використовує інноваційну модель розвитку
- знає, як буде вимірюватись прогрес здійснення перетворень та вміє їх
вимірювати
- розуміє яким чином будуть здійснюватися перетворення
- приймає обґрунтовані рішення
- уявляє часові терміни здійснення перетворень
Також важливою складовою розумної громади є платформа у мережі
Інтернет, де кожна громада зможе представляти свої досягнення, проекти,
бізнес-пропозиції, потенційні проекти інвестицій, що вносяться до
інвестиційних паспортів ОТГ. Дана сторінка надасть можливість доступу до
бази даних інвестиційних проектів для потенційних інвесторів у будь-якому
куточку України та за кордоном. Поки що планують реалізацію цієї ідеї у
мережі Facebook, а після цього, коли буде створено конкретний концепт,
перенесуть на інший окремий сайт.
На другому етапі будуть проводити активну роботу зі старостами
об’єднаних територіальних громад. Розроблено програму з 12 інструментів,
які допоможуть головам ОТГ краще комунікувати з населенням та
представникам громад між собою.
На ярмарку добросусідства кожна громада буде представляти свої
проекти та досягнення і боротися за звання найкращих у різних відповідних
категоріях.
На четвертому етапі, 3D форум, будуть розробляти стратегії
відповідно до кожної громади. До структури розвитку ОТГ входить
соціальний захист населення, освіта, охорона здоров’я, ефективний
економічний розвиток, місцеві фінанси, спорт, кадрове забезпечення,
цивільний захист та безпека життя, захист дітей, культура, електронне
урядування та публічні послуги, формування спроможної громади та
просторовий розвиток. Зараз ще шість громад замовили собі розробку
стратегії, робота триває.
Усі ці складові допоможуть розвивати реформу децентралізації на
Дніпропетровщині та підвищувати результати й надалі (Ольга Андросова
SMART громада та ярмарок добросусідства – як розвиватиметься
децентралізація
на
Дніпропетровщині
//
https://dniprograd.org/2018/01/19/smart-gromada-ta-yarmarok-dobrosusidstva-
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yak-rozvivatimetsya-detsentralizatsiya-na-dnipropetrovshchini_64215. – 2018. –
19.01).

Електронна система «Пайова участь» впроваджена Департаментом
економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради та
відповідає стратегічним завданням Концепції Kyiv Smart City 2020.
Новий електронний сервіс заощаджує час громадян і створює сприятливі
умови для інвесторів та забудовників.
Із 1 січня 2018 року громадянам і забудовникам стало набагато
зручніше укласти договір пайової участі. Так, за допомогою електронного
сервісу «Пайова участь» замовник може подати документи в електронній
формі з накладенням електронного цифрового підпису на кожен поданий
документ онлайн через субвеб-сторінку Департаменту економіки та
інвестицій у розділі «Пайова участь». Запроваджена електронна система
автоматизувала подачу звернення та підписання договору зі сплати пайової
участі, створення заяви на отримання довідки про сплату пайової участі та
звернення на зміну умов договору (Людмила Кліщук У Києві запустили
онлайн-сервіс для забудовників // https://nachasi.com/2018/01/16/e-servisdlya-zabudovnykiv. – 2018. – 16.01).
На вулицях, майданчиках та в установах Вінниці встановлено 427
камер відеонагляду, 2 з яких – роботизовані, що обертаються на 360
градусів. Зображення з них виводиться на екрани диспетчерської служби
у будівлі мерії.
У Вінниці створили ситуаційний центр, який моніторить місто в онлайнрежимі. Муніципальний ситуаційний центр обійшовся міському бюджету в
3,1 млн грн.
В центрі працюють представники муніципальної поліції, патрульної
поліції та рятувальник. Кожен з них передає інформацію про певне
правопорушення на свою структуру. Слідкує в реальному часі за ситуацією
на дорогах, аби вибрати найкоротший маршрут до місця події. Керівник
центру Олег Старжинський розповідає, лише з початку року за допомогою
камер зафіксували 239 правопорушень – кримінальних, адміністративних, у
сфері благоустрою. Додамо, що за допомогою ситуаційного центру знайшли
хулігана, який розбив зупинку біля Торговельно-економічного університету,
та чоловіка, котрий заліз у вертеп, щоби викрасти гроші (Людмила Кліщук
На Поділлі місто перейшло до цілодобового онлайн-моніторингу вулиць
// https://nachasi.com/2018/01/16/sytuatsijnyj-tsentr-u-vinnytsi/. – 2018. – 16.01).
Систему «віртуального сурдоперекладача» протестували ще у кінці
минулого року і тепер уже повноцінно впровадили в роботу.
У двох «Прозорих офісах» Вінниці, на Старому місті та Вишеньці,
запрацював новий електронний додаток для людей з порушенням слуху.
Регіональні ініціативи
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Унікальний мобільний додаток ConnectPRO, розроблений українськими
IT-фахівцями, дозволяє спілкуватися в режимі онлайн-чату. Завдяки йому
мовлення співробітника «Прозорого офісу» перетворюється на текстові
повідомлення, які надходять відвідувачу на його смартфон. У програмі є
сервіс онлайн-сурдоперекладу: впродовж робочого дня у режимі відеозв’язку
доступний сурдоперекладач. Реалізацією розробки займалися ГО «Гармонія»
і компанія BeWarned (Людмила Кліщук Для вінницьких «прозорих офісів»
розробили унікальний додаток // https://nachasi.com/2018/01/11/unikalnyjdodatok. – 2018. – 11.01).

Увійшовши у новий, 2018-й, рік, херсонська команда проекту iGov
підвела підсумки 2017 року.
Так, Херсонщина продовжує триматися серед регіонів-лідерів за
кількістю упроваджених онлайн-послуг. Їх уже 101, а це на 40 більше ніж
на початок 2017-го року. Все частіше херсонці дізнаються про портал iGov,
довіряють йому та користуються його сервісами.
«Одним з основних напрямів нашої роботи залишався запуск
електронних послуг для людей, які потребують особливої уваги та підтримки
від держави. Ми пишаємося тим, що минулого року в Херсоні та майже в
усіх районах Херсонської області вдалося запровадити одразу 22 соціальні
Інтернет-послуги, серед яких такі актуальні, як отримання житловокомунальної субсидії або інформації про її нарахування, призначення різного
роду допомог, зокрема при народженні дитини, інвалідам, малозабезпеченим
сім’ям, на дітей одиноким матерям, на дітей-сиріт».
Справжнім проривом стало і те, що всі жителі області отримали
можливість скористатися через iGov популярними послугами від міграційних
служб, у тому числі щодо оформлення закордонного паспорту або ID-картки.
На всій території Херсонщини також були запущені онлайн-сервіси
фіскального характеру, зокрема надання довідки про доходи фізичних осіб
або витягу з реєстру платників єдиного податку.
У деяких громадах вдалося підключити електронні послуги, пов’язані з
місцем реєстрації особи.
«Наша команда докладе зусиль, щоб в усіх громадах, навіть
найвіддаленіших, люди дізналися про сучасні можливості отримання
необхідних адміністративних послуг через Інтернет та могли ними
скористатися. Працюватимемо і над тим, щоб в усіх населених пунктах
Херсонщини були запроваджені Інтернет-послуги з реєстрації місця
проживання особи. Ми також почнемо просувати серед місцевих органів
влади новітню систему електронного документообігу iDoc, розроблену
авторами проекту iGov. Більше того, кілька міських рад нашої області, які
найактивніше впроваджують е-урядування, отримають унікальну можливість
під’єднатися до неї безкоштовно» (Херсонська команда iGov підбиває
підсумки старого року // https://pik.ua/news/url/hersonska-komanda-igovpidbivaje-pidsumki-starogo-roku. – 2018. – 04.01).
Регіональні ініціативи
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Експертний погляд
Олександр Щелоков, керівник проекту Портал публічних фінансів
«Є-data»:
… 86 % українців не знають, що таке електронне урядування. Така
велика кількість порталів і сервісів з’являється, що люди не встигають
за всім слідкувати. А ті, хто має вносити дані, то часто і не хоче. В цьому
році вдалося ввести портал в промислову експлуатацію, це означає, що
ніякого тесту, це вже відпрацьовано, працює стабільно. І це було другим
фактором після підтримки ЗМІ, коли чиновники зрозуміли, що настав час
оприлюднення.
Ми використовуємо всі можливі інструменти: ЗМІ, тренінги, навчання,
листи від Мінфіну, Кабміну. До кожного має бути свій підхід. Ми навіть
зробили для міських голів Є-дата рейтинг, мери зрозуміли, що підприємства
не належать Кабміну чи ще комусь, а вони належать місту, сплачують
податки і так далі.
Корупція – це стала річ, поки людина жива – корупція буде існувати.
Культура відкритих даних тільки формується. Прозоро і Є-дата – це
інструменти, лише піввідсотка населення українців цим користується.
В серпні 2016 року стартував конкурс щодо розслідування зловживань.
Вдалося провести 140 журналістських розслідувань. Головний ефект від
цього конкурсу, що якість розслідувань змінилась. Раніше його починали
лише активісти, зараз долучаються вже більше професійних журналістів, і
самі активісти стали більш професійними. Якість змінилась українських
розслідувань – це головний ефект. Ми не слідкуємо за тим, чи були якісь
позитивні судові рішення, в нас просто немає на це сил (Євген
Павлюковський, Дмитро Тузов Завдяки системі Є-дата проведено 140
журналістських
розслідувань
//
https://hromadskeradio.org/programs/hromadska-hvylya/zavdyaky-systemi-yedata-provedeno-140-zhurnalistskyh-rozsliduvan-shchelokov. – 2018. – 30.01).
Генеральний директор державного підприємства «Державний центр
інформаційних ресурсів України» Олег Тертичний:
Україна продовжує розвивати електронні сервіси обміну
інформацією. Вони покликані зробити зручнішим як життя
держслужбовців, так і простих українців – паперові довідки скоро
відійдуть у минуле.
На сьогодні справи йдуть гарно. Особливо у сфері електронного
врядування, дуже гарно ми почали розвиватися. Був період, у 2012-2015
роках, коли був якийсь застій, все, що робилося – не реалізовувалося.
А з 2015 по 2017 ми реалізували такі проекти, як, наприклад, OpenData.
Це дуже зручний ресурс, де органи влади надають свою відкриту публічну
інформацію, що не містить обмеження доступу. Тут можна дізнатися: в
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якому стані дороги, хто і які проводить закупівлі, торги, які донорські
організації проводять заходи. Ми допрацьовуємо цей портал, але він вже
продемонстрував себе як якісний інформаційний ресурс, та забезпечує
покладенні на нього потреби.
Ми також запустили міжгалузевий безпаперовий документообіг (СЕВ
ОВВ). Всі органи виконавчої влади на сьогоднішній день не передають до
секретаріату Кабінету міністрів документи у паперовій формі. Відповідно,
секретаріат також не надсилає паперові документи. І до цієї системи
підключені всі центральні виконавчі органи, всі облдержадміністрації. У
2017 році ми підключили райдержадміністрації, цього року ми хочемо
спуститися до територіальних громад, зробити загальнодержавний
безпаперовий документообіг. У 2018 році вже вийшла постанова Кабміну про
погодження нормативно-правових актів у електронному вигляді. Минулого
року ми розробили цю систему, готові її запускати. У березні вже ця система,
що називається «Підсистема погодження нормативно правових актів,
Системи електронної взаємодії органів виконавчої влади» запуститься
повністю. Це економія тільки на папері – тони паперу, та пришвидшення
процесу створення нормативно-правового акту в рази.
Ще одну важливу систему впроваджуємо зараз – це система обміну
інформаційними ресурсами (Трембіта). Є у нас міжнародні донорські
організації, від естонців, шведів, американців. За свій рахунок вони нам
придбали прогресивну систему обміну інформаційними ресурсами, яку
широко використовують інші європейські, африканські та азійські країни .
Що це дає. У кожного міністерства є бази даних. Щоб сформувати якісну
електронну адмінпослугу, наприклад, реєстрацію шлюбу в електронному
вигляді, потрібні відомості про людину: громадянин чи ні, одружений чи ні,
має чи ні обмеження на вчинення таких дій. Потрібен доступ до
інформаційних ресурсів, де зберігаються ці дані. Але це все різні бази даних.
І вони досить критичні, бо якщо буде несанкціонований доступ до бази даних
майнового стану, то можна за хвилину стати бідним чи багатим. У світі вже є
досвід – французький, естонський, американський – такого обміну
інформацією, коли вона захищається відповідно, є правила обміну, та
використовується відкритий канал – інтернет, але є якісний захист –
шифрується і канал, і весь процес, коли достатньо важко дістати цю
інформацію тим, хто не повинен це робити. І нам таку систему придбали
наші міжнародні друзі. Ми вже придбали обладнання, щоб встановлювати це
програмне забезпечення. Зараз його налагоджуємо. І є така 606-а постанова
Кабінету міністрів, яка говорить про пріоритетні бази даних, в яких має
здійснюватися обмін. Тобто, цей процес вже триває певний час. Його
починав ще Семиноженко, будучи головою Агентства з питань науки,
новацій та інформатизації (нині це Державне агентство з питань
електронного урядування). Перші пілотні проекти розроблялися спільно з
такими підприємствами як Держінформюст, Інформаційні судові системи,
Держінформресурс. Рішення тоді були непогані, але ми мали проблеми щодо
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політичної ситуації, і вони не були реалізовані, це були розробки 2013 року.
А в ІТ-сфері розробки, які не були запущені упродовж року – вже застарілі.
Ми зараз взяли естонську модель обміну. Вона дуже проста, сам
принцип обміну. І в той же час – захищена та зручна. Плюс для неї не
потрібні окремі канали зв’язку, тому що це достатньо дорого. В ній задіяний
звичайний інтернет і шифрування, принципи обміну, що гарантують захист
практично 100 %. На сьогоднішній день немає прецедентів злому. Чому не
запускаємось – бо є правила захисту. Система зараз проходить експертизу,
Держспецзвязку перевіряє її на злом, на надійність, на можливість
пошкодження. Коли Держспецзвязку підтвердить нам атестатом
відповідності системи, дану систему ми будемо пропонувати як сервіс нашим
органам державної влади вже для роботи і безпосереднього спрощення
формування якісних електронних сервісів.
… Зараз прийшло дуже багато керівників нової формації, які розуміють,
що електронний документообіг – це гарно, прогресивно, потрібно, та зручно,
це рух вперед. Треба розуміти, що електронні системи не дають
можливості корупції і будь-яких процесів «заднім числом». Це неможливо.
Тобто, є певна мітка часу та електронно-цифровий підпис, котрі це
унеможливлюють. Так, ми розуміємо, що нічого неможливого немає, і
зіпсувати або пошкодити інформацію можливо при достатньо великому
бажанні та фінансових ресурсах, але це вже є втручанням в інформаційнутелекомунікаційну систему, є відповідна стаття Кримінального кодексу і
досить серйозне покарання. Це дуже вагомий інструмент боротьби з
корупцією. Тому корупціонери виступають проти таких систем. Але є ще й
інший чинник – чиновники старої формації. Коли їм даєш планшет з
електронним документом, кажуть «я не розумію, дайте мені листочок». Це
проблема сприйняття. Якщо керівник довгий час працював з паперовими
документами – йому важко сприймати їх з монітору. До цього треба
звикнути. Або – змінити керівника і знайти такого, який умів би це робити.
Але у нас з електронними документами працюють в більшості діловоди, вік
яких – 50+ років. Вони просто звикли до паперів. Це гальмує процес. Вже
сьогодні у нас всі міністерства працюють з електронними документами. Не
всі мають якісні системи електронного документообігу, всередині
міністерства, але всі працюють з електронними документами. І це досягнення
останніх років (Як працюють державні електронні сервіси обміну
інформації // https://24tv.ua/yak_pratsyuyut_derzhavni_elektronni_servisi_
obminu_informatsiyi_n918588. – 2018. – 29.01).

Яника Мерило, советник Министра инфраструктуры Украины:
…Парламент принял «Концепцию развития цифровой экономики и
общества на 2018-2020 год».
Всегда для систематического развития нужна стратегия: кто, что и
когда должен делать, и кто за что отвечает. Без понятной стратегии
действия не понятны приоритеты и получается броуновское движение.
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Этот документ помогает, скорее всего, выделить и подчеркнуть главное
направление развития и подтверждает, что один из приоритетов
правительства – внедрение цифровых технологий. Хорошо было бы теперь
назначить ответственных и сроки.
Эксперты в сфере IТ утверждают, что именно за цифровой и креативной
экономикой будущее Украины.
Я думаю, что это однозначно, и многими исследованиями доказано, что
это так и есть. Есть прямая корреляция роста ВВП и уменьшения коррупции
по мере внедрения электронных решений. Внедрение цифровых технологий
напрямую улучшает качество и уровень жизни. Самые простые примеры –
это электронная цифровая подпись и электронный билет. Если можно
подписать любой документ цифровой подписью, а любой госорган или
частное предприятие его примет – представляете сколько времени можно
сэкономить? А если бы могли, используя один электронный билет, проехать
в любую точку Украины на любом виде транспорта – насколько это было бы
удобно? Таких примеров можно привести сотни.
Мы с министром Омеляном и группой депутатов изначально продвигали
принятие законопроекта электронного билета, а потом необходимых
нормативов. После этого, Европейский инвестиционный банк выделил
консультанта для создания единого рекомендательного стандарта, чтобы не
получился «зоопарк». Полномочия теперь у городов и они сами решают,
когда и какое решение запустить. Некоторые города первым этапом
запустили возможность оплаты за проезд через банковскую карту, но это еще
не электронный билет. Электронный билет – это карта, которая дает
возможность оплатить проезд в любом виде транспорта или получить
назначенную человеку льготу. Но для этого надо построить реально
комплексную систему и это объективно занимает время. Лично я буду
довольна, когда во многих городах заработает полноценный электронный
билет.
Эстония стала образцом для подражания в области электронных
государственных услуг.
В Эстонии, объективно, практически 100 % электронное правительство.
Но достижение такого уровня заняло более 15 лет при полной политической
поддержке и целенаправленности на реформы. Сразу сказали, что «мы
недостаточно богаты, чтобы сначала создавать бюрократию, а потом с ней
бороться». И уже в 90-х годах создавали реестры и электронные решения.
Мы этот путь только начали проходить. Мы только создаем полноценные
реестры, только начинает работать ID-карта с цифровой подписью, только
начинают состыковываться реестры. С одной стороны, мы в самом начале
пути, с другой стороны, можно брать пример у других и сделать немного
быстрее, внедряя новейшие технологии, т.к. нет «исторического груза»…
(Ирина Крицкая Яника Мерило: внедрять инновации – это самая
интересная работа в мире // https://data.ua/exclusive/1897496-yanika-merilovnedryat-innovacii-eto-samaya-interesnaya-rabota-v-mire. – 2018. – 26.01).
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Микола Давидюк, політолог:
Багатьом українським політикам та політтехнологам, які були
залучені до виборчих кампаній, не дає спокою слава Cambridge Analytica
та Harris Media, які вдало змогли використати масиви великих даних на
президентських виборах у США річної давнини, коли переміг Дональд
Трамп.
І це, власне, провокує пошук нових рішень, які могли б стати
альтернативою вже наявним інструментам комунікації та зробити якусь
величну успішну історію.
Водночас українські політики та політтехнологи забувають, що за
інструментами Big Data ще мають стояти дії, смисли в заявах, реальна
біографія реального політика.
Більше того, якщо ця біографія вже є, то не повинна бути брудною,
заплямованою. Адже самі інструменти комунікації й технології не роблять
всю політику, вони виключно доносять меседжі.
В Україні практично немає такого великого масиву даних,
систематизованої інформації, яка, наприклад, є в США. Але при цьому в
Україні існує достатня кількість баз, які за своєю ефективністю інформації
можуть легко конкурувати з одним або двома національними телеканалами.
Хто може надати масив даних?
Першим, хто може надати таку інформацію, є державні банки. Тим паче,
що кількість клієнтів в останніх значно збільшилася рік тому. Інформація,
яка там є, – надзвичайно широка, причому не завжди клієнтів про це
повідомляють. Йдеться про відомості щодо покупок, доходів, витрат.
Тобто вони мають надзвичайно великий практично-аналітичний виклик,
який може бути проаналізовано і правильно використано.
Інші, хто може надати таку інформацію, – це мобільні оператори. У
принципі, вони розуміють середній дохід українця, його локацію,
пересування. Ба більше, якщо брати окремі зрізи, то вони можуть надавати
контексти того, про що говорять виборці. Але систематизувати такі дані буде
надзвичайно складно.
Також до таких джерел можна віднести постачальників інтернетзв’язку – як мобільного, так і домашнього. Вони теж можуть давати зріз
картинки, потрібні заміри, окрему аналітику по тому, що дивляться, читають
і чим цікавляться виборці.
Четвертим джерелом інформації можуть стати великі продуктові
мережі. Адже саме вони можуть поінформувати про те, що українці їдять, у
яких порціях, скільки на це витрачають коштів.
Це насправді може дати реальну об’єктивну картинку бідності
населення або його життєвого рівня. Тож це надзвичайно важлива
інформація, яка за умови правильної обробки може теж дати серйозні дані.
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Наступне джерело, про яке зазвичай мало хто говорить, – це державні
бази даних: міністерства, силові органи, правоохоронні та спеціальні служби.
Хоча про ці бази даних часто і не згадують, але вони однозначно є.
Інформація, яка там є, може бути практично використана, якщо її
правильно систематизувати. Інше питання – формалізація доступу та його
законність.
Які є проблеми на шляху до реалізації такого проекту?
– Систематизація. Усі вони розкидані, усі мають різних власників, щоб
звести це воєдино, потрібна дійсно кропітка робота і не тільки технічна, але і
багато в чому політична.
Наприклад, у вільному доступі інформацію з цих баз даних офіційно
купити не можна. Публічно або в інший спосіб законно використовувати її
теж не можна.
– Спеціалісти. Цей пункт вирішити простіше, ніж попередній. Однак
таких спеціалістів необхідно підготувати, створити з них команду й
об’єднати, щоб вони працювали в єдиному пориві.
– Програмне забезпечення. Тут, напевно, найпростіше, тому що на
світовому ринку наявна надзвичайно велика кількість контенту з управління
такими базами даних, у тому числі і виборчих електоральних кампаній. Тому
будь-який продукт можна адаптувати під місцевого замовника.
– Конкурентність. У повному обсязі такі дані може використати тільки
влада або фрагментарна частина з великих політгравців. Або, знову ж таки
фрагментарно, самі бізнесмени, які мають такі великі об’єми даних, і в тому
випадку, якщо самі вирішать балотуватися.
Які альтернативи є у Big Data сьогодні?
У першу чергу, найбільш трендовою альтернативою є Facebook, у силу
своїх масштабів, популярності та залежності від нього політиків.
Водночас, останнім часом ця соцмережа частково втратила свій вплив,
зокрема через зміну алгоритмів. Тому не завжди може демонструвати такі
результати, як, наприклад, телебачення, яке залишається лідером.
Telegram-канали теж набирають достатню популярність в Україні, але
вона є неспівставною з Twitter-акаунтами, Facebok-акаунтами чи навіть
соцмережами, які вже закрито.
Хоча, наприклад, у Росії це – надзвичайно трендова річ. Також Іран
відзначився тим, що на президентських виборах популярність Telegram була
досить значною, і ті, хто не допускався на телебачення, вели саме Telegram канали.
Ринок телебачення ще чекає певний перерозподіл – нові проекти,
заточені під президентську кампанію, регіональні проекти, які за якістю
будуть не гірше національних.
Але зазвичай ТВ коштує набагато дорожче і дуже часто пов’язано з
бюджетом, квотами й потоками, адже сторона переговорів, зрозуміло, –
українська олігархія. І їх апетити применшити не можна.
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Водночас, зрозуміло, що на Інтернет не готові витрачати і половини
того, що витрачається на телебачення в силу ментальності, слабкої
переговорної сторони з боку Інтернету та відсутності видимих історій успіху
останнього саме в Україні на політичній ниві.
Ще однією альтернативою є персональні зустрічі та агітаційні мережі –
один із найстаріших інструментів в Україні, який при тому щоразу
демонструє меншу ефективність.
Це відбувається через обмани та роботу груп, які дозволяють на місцях
працювати одночасно на 3-4 замовників з часто несерйозним ставленням до
замовника.
Мовляв, вас таких за 30 років було. А все одно потім проголосують так,
як покажуть по телебаченню.
Точно так само замовник неодноразово не розраховувався з мережами,
обіцяв довгострокову співпрацю, яка в 100 % випадків завершувалася на
наступний день після виборів.
Тому цей інструмент багато в чому застарів, потребує змін, можливо
навіть деяких інновацій, системності та додаткових видів перевірки.
Що стосується ЗМІ, то, мабуть, не лише вітчизняні їх представники
братимуть участь у наступних президентський виборах в Україні.
Велика кількість скандалів може розгортатися на базі закордонних ЗМІ в
Європі, Штатах. Або навіть, як показав останній досвід, натяки західних
партнерів можуть друкуватись у таких регіональних медіа, як Al Jazeera.
Також не можна виключати фактор Росії, яка теж у цих виборах буде
надзвичайно активною.
Саме тому українські вибори будуть дуже динамічними, хаотичними й
надзвичайно насиченими на провокації. Населенню варто бути готовими і
тверезо робити власний вибір (Чи використають Big Data на
президентських виборах-2019? // https://www.pravda.com.ua/columns/2018/
01/18/7168741. – 2018. – 18.01).

Олексій Грибановський, дата-аналітик Центру вдосконалення
закупівель в Київській школі економіки, співавтор тексту – Інна
Меметова:
«Дедалі частіше фірми із сумнівною репутацією, що не є ні
виробниками, ні офіційними дилерами, застосовують новий вид
рейдерства, гальмуючи процедури закупівель та намагаючись
«заволодіти» замовленням.
Яскравим прикладом своєрідного послуговування законом «Про
публічні закупівлі» та системою ProZorro є дії «тандему» – ТОВ
«Максмед інтернешнл» і ТОВ «Євроклінсервіс».
Ці фірми за чергою спочатку вимагають скасувати певні умови в
тендерній документації, а після цього подають скарги на розгляд
Антимонопольним комітетом України, гальмуючи процес закупівлі».
Експертний погляд
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Так писали в липні 2017 року у відкритому зверненні до прем’єрміністра Володимира Гройсмана кілька власників машинобудівних заводів.
Вони скаржилися на неможливість продати «Укрзалізниці» свою продукцію.
Прем’єр-міністр Володимир Гройсман:
«Хочу сказати на всю країну: існують фірми, в яких нема нічого, крім
табуретки і печатки. Думаю, вони мають підтримку в різних органах влади.
Вони заявляються на всі тендери і потім через скарги блокують тендери на
все, блокують чесний бізнес, потім вимагають «відкати».
Те, про що говорить глава уряду, можна описати одним словом:
«тролінг».
Проблема не тільки у заводів-виробників, яким стало складніше
перемагати у тендерах, але і в самих замовників, яким стало важче купити
потрібну продукцію.
В «Укрзалізниці» середня тривалість тендерних процедур у 2017 році
зросла до майже 90 днів з 45 днів у 2016 році. Тобто в середньому залізниці
та її філіям потрібно майже три місяці, щоб купити щось на відкритих торгах.
«Максмед» є одним з 2 072 скаржників у ProZorro, але ця компанія –
найбільш активний скаржник. Вона подала 157 з 5 419 зареєстрованих до 11
жовтня 2017 року скарг. Майже завжди предметом оскарження є закупівлі
для залізниці.
Чи є у системі оскарження, передбаченій законом «Про публічні
закупівлі», «діра», яку знайшла ця компанія, щоб мати змогу навмисно
затягувати закупівлі?
Ми відібрали з системи ProZorro 19 показників, які описують процес
оскарження.
Це своєрідний біохімічний аналіз, який фіксує поведінку скаржника,
замовника та системи загалом. Після цього ми «пропустили» всіх скаржників
з вибірки за цими метриками через кілька методів класифікації з метою
пояснити частоту поданих ними скарг, але групи не видавали унікальної
поведінки.
Під час описового аналізу було помічено, що група з 95 компаній
використовує механізм оскарження і в подальшому не бере участі у закупівлі
більше одного разу. Ми спробували класифікувати таких скаржників за
часткою «скарг без участі».
В результаті були виявлені дві групи скаржників з такими
особливостями. Вони часто скаржаться, що є логічним висновком. Після
скарг вони не беруть участі у тендері. Отже, ці компанії можуть
використовувати методи оскарження, щоб допомагати іншим учасникам,
«збиваючи» з тендерів конкурентів.
За цими характеристиками найбільш схожими до «Максмеду» є компанії
«Радіал-Україна», «МІК», «Лінк-медитал», «Альфатех» та «Смілапостач».
Групування скаржників за часткою оскаржених тендерів без участі
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Далі ми взяли групу з 12 компаній і виявили, що «Максмед» у ній
вирізняється. Класифікаційні дерева допомогли ідентифікувати цю
унікальність. Вона – у кількості товарних ринків, на яких скаржилася
компанія. Таких у «Максмеду» вісім, хоча в середньому стражники подають
скарги лише щодо двох ринків.
Частота подання скарг «Максмедом» не вирізняє цю компанію серед
інших з досвідом оскарження. До речі, майже кожна друга скарга компанії
задоволена. Меншу групу разом з «Максмедом» становлять скаржники, яким
притаманна систематична практика оскарження та подальша неучасть у
тендерах.
Унікальним «Максмед» робить третя особливість: кількість ринків, де
компанія подавала скарги. Їх вісім – від меблів до залізничних вагонів.
Групування скаржників за частотою поданих скарг
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Ці ознаки можуть характеризувати поведінку компанії «Максмед» як
саботаж, про що говорив Гройсман. Такі методи можуть бути потужною
зброє для блокування дій замовника, особливо якщо той дає для цього
приводи – неякісно складає тендерну документацію, яка потім стає легкою
мішенню для оскарження.
Це саме те, що траплялося у стосунках між «Максмедом» та
«Укрзалізницею». У листопаді 2017 року в. о. голови «Укрзалізниці» Євген
Кравцов визнав, що співробітники УЗ, вивчивши обґрунтування компаній,
які оскаржують її тендери в Антимонопольному комітеті, виявили, що
більшість причин типові.
В. о. голови «Укрзалізниці» Євген Кравцов:
УЗ вжила низку заходів для усунення таких «зачіпок».
«Ми звернули увагу, що в нашій системі закупівель багато торгів
оскаржується в АМКУ: блокується, зривається, призначається по-новому.
Тобто відбуваються маніпуляції. Виявилося, що майже у 70 % оскаржень
причини типові.
Ми їх ідентифікували, і тепер при підготовці технічної документації для
системи державних закупівель ProZorro наші співробітники будуть мати
набагато менше можливостей для самодіяльності» (Чи знайшла скандальна
«Максмед» дірку у ProZorro? // https://www.epravda.com.ua/columns/2018/01/
18/633118. – 2018. – 18.01).
Олександр Риженко, голова Державного агентства з питань
електронного урядування; співавтор – Валерій Фіщук, співголова ІТкомітету Американської торговельної палати:
По всьому світу частка традиційної економіки зменшується, а
цифрової – збільшується, надаючи могутні переваги для країн та бізнесу.
Україна зобов’язана розпочати масштабну цифровізацію всіх галузей
економіки та базових сфер життєдіяльності, передусім освіти й медицини,
максимально інвестуючи в розвиток цифрових інфраструктур, інновації та
сучасні технології.
Експертний погляд
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Інакше ми ризикуємо відстати від провідних економік світу назавжди.
Україні потрібен «цифровий стрибок». Масштаб і темп цифрових
трансформацій повинні стати ключовими характеристиками розвитку країни.
Пріоритет №1
За останні два роки в Україні вдалося зупинити економічне падіння, а у
2017 році економіка зросла на 2,3 %. Однак подальше прискорення
економічного та соціального розвитку можливе лише за умови цифрових
перетворень.
Саме цифрова економіка є акселератором соціально-економічного життя
суспільства у сучасному світі, саме вона здатна стрімко підвищити ВВП
країни.
За даними Всесвітнього економічного форуму, у 2015 році частка
цифрової економіки у загальносвітовій економіці перевищила 20 % і стрімко
зростає.
Успішний досвід Естонії, Ірландії, Швеції та Ізраїлю свідчить, що
безпосередній ефект від комплексного розвитку цифрової економіки
становить 20 % ВВП протягом п’яти років, а ROI інвестиції в цифрову
трансформацію сягає 500 %.

Цифрова економіка є головним пріоритетом для Німеччини та
Великобританії. Розвиток цифрової економіки повинен стати пріоритетом і
для України. Ми зобов’язані здійснити цифрову трансформацію старих
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галузей і створити умови для появи нових. Інакше ризикуємо відстати від
провідних економік назавжди.
Зміст цифрової економіки
У минулому революційні зміни в економіці стали наслідком
технологічних винаходів: парового двигуна, двигуна внутрішнього згорання,
конвеєрного виробництва, мікроелектроніки. Сьогодні настав час цифрових
технологій.
В Україні вони вже частково використовуються. Найбільш яскравим
прикладом є агропромислова сфера, де завдяки цифровим технологіям
передові компанії збільшують свої ROI від 30 % до 90 %. Лише уявіть, якого
результату можна досягти, якщо забезпечити цифрову трансформацію всієї
аграрної сфери.
Те саме стосується гірничодобувної індустрії та машинобудування.
Для сфери медицини цифрова економіка означає поступовий перехід до
онлайн-медицини. Наприклад, замість періодичного медичного огляду ми
маємо сенсори та датчики онлайн-спостереження за окремими групами.
Для освіти цифрова економіка – це запровадження поняття «цифрова
освітня послуга», коли учень має в школі доступ до Wi-Fi з високою
мінімальною швидкістю, електронні підручники, планшет, мультимедійний
контент. Навчання тоді буде цікавою грою, а не нудним зубрінням
пожовклих підручників.
Цифрова економіка передбачає цифрове перетворення всіх сфер
життєдіяльності, надаючи їм значний економічний та соціальний ефекти. Усе
це відкриває нові потужні можливості для держави, суспільства та громадян.

До речі, ООН та ЄС визнали цифрові права громадян. Тобто доступ до ІТінфраструктури, інтернету є базовим правом кожного. Ми теж повинні це
зробити.
Плани уряду
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Зробивши «цифровий стрибок», Україна може стати місцем реалізації
амбітних проектів цифрових трансформацій в інфраструктурі, індустріях,
усіх сферах життя.
Відповідаючи на сучасні виклики, уряд спільно з Hi-Teck Office Ukraine
та експертами ринку розробив концепцію та план розвитку цифрової
економіки в Україні до 2020 року. Ці документи закладають основу для
реалізації форсованого сценарію цифровізації України. План передбачає
такі ключові заходи.
1. Розвиток цифрової інфраструктури як основи цифрової економіки.
Є два види інфраструктур: тверді та м’які. До перших належать
широкосмугова інфраструктура, цифрове телебачення, інфраструктура для
«інтернету речей», кібербезпеки та хмарних технологій збереження даних.
М’якими називають інфраструктури довіри та ідентифікації, онлайнрозрахунки, блокчейн, публічні послуги, а також інфраструктуру
життєзабезпечення – освіта і медицина.
2. Цифровізація реального сектору, у тому числі через сприяння
розвитку інфраструктури «Індустрія 4.0», «цифрового робочого місця»,
«смарт-фабрики».
3. Цифровізація базових сфер життєдіяльності, у тому числі через
цифрову трансформацію середньої школи та розвиток STEM-освіти,
запровадження eHealth та е-безпеки, концепції «розумні міста».
4. Окремим важливим напрямом є розвиток цифрової грамотності
населення.

Отже, в Україні є всі умови для здійснення «цифрового стрибка» та
переходу на більш високий технологічний рівень розвитку. Цифрова
економіка – це не мода і не забаганка, це необхідність та основа нашого
майбутнього.
Завтра, 17 січня 2018 року, уряд розгляне «Концепцію розвитку
цифрової економіки до 2020 року в Україні». Сподіваємося на успішне
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схвалення документа (Як цифрова економіка змінить Україну //
https://www.epravda.com.ua/columns/2018/01/16/633057. – 2018. – 16.01).

Редакція Na chasi зібрала думки експертів з України та Великої Британії,
що знаються на електронному урядуванні, аби розібратися: чи прийде
довгоочікуваний e-government і чи відчують це українці?
Олександр Риженко, голова Державного агентства з питань
електронного урядування України
Ми в Держагентстві е-урядування не втомлюємося повторювати, що
розвиток електронного урядування – це ключ до реформ в Україні та
невід’ємна їхня складова. В іншому разі неможливо забезпечити необхідний
рівень ефективності, прозорості та доступності взаємодії держави і
населення.
Переведення максимальної кількості адмінпослуг в онлайн-формат – це
найбільш ефективний метод боротьби з корупцією. Він позбавляє українців,
наприклад, від дріб’язкової «коридорної корупції», коли вам пропонують
скористатися послугами посередників, аби не стояти в черзі і швиденько все
оформити. Або змушують подавати документи та бланки, які можна
придбати виключно у вестибюлі цього органу влади.
Є також позитивні приклади результативної боротьби і в більших
масштабах зловживань. Коли ми запускали нашу онлайн-послугу з
оформлення допомоги при народженні дитини, виявили непоодинокі випадки
здійснення виплат за підробними свідоцтвами про народження, які
подавалися в паперовому вигляді і не звірялися з реєстром Мін’юсту. Це
спричинило збитки державі на мільйони гривень. З впровадженням цієї
послуги онлайн, копію свідоцтва про народження більше подавати не
потрібно, адже ці дані автоматично підтягуються з бази Мін’юсту за номером
свідоцтва, відтак подібні зловживання більше неможливі.
Впровадженням і розвитком займається Державне агентство з питань
електронного урядування України, створене влітку 2014 року. З того часу в
електронний формат були переведені понад 30 найбільш масових та
затребуваних у суспільстві послуг. До кінця 2018 року таких послуг і сервісів
буде вже запроваджено близько 100.
Також розпочато роботу над впровадженням «Трембіти» – системи
електронної взаємодії між державними реєстрам. Одним з яскравих
прикладів ефективної роботи цієї системи є нещодавно реалізована
можливість державної реєстрації договорів оренди землі в електронному
форматі, оскільки ця послуга передбачає безперебійну онлайн-взаємодію між
Реєстром речових прав на нерухоме майно та Державним земельним
кадастром.
Найближчим часом до системи «Трембіта» будуть підключені до 20
пріоритетних реєстрів, що дозволить перевести в онлайн до 98 %
адміністративних сервісів та послуг, які щодня надаються українцям та
бізнесу. Починаючи з грудня 2017 року, усі адміністративні послуги та
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сервіси, які вже доступні українцям дистанційно, зібрані на головній сторінці
одного ресурсу – офіційному сайті Кабінету Міністрів України.
В заключні дні 2017 року в тестовому режимі на базі поки одного
мобільного оператору почала діяти технологія мобільної ідентифікації
MobileID. Дана технологія передбачає видачу абоненту спеціальної SIMкарти, яка містить на своєму чипі криптомодуль. Саме в ньому міститься
особистий ключ користувача – Електронний цифровий підпис, який
неможливо скопіювати або витягнути з чипа. То ж такий підпис зручний для
користувача, бо має повну юридичну силу і відкриває необмежені
можливості дистанційної взаємодії як з корпоративним сектором так і з
державою, але при цьому максимально захищений від зловмисників.
Результативність розвитку е-урядування в Україні за показниками
міжнародних рейтингів
Прогрес України в розвитку електронного урядування відзначено і на
світовому рівні. За минулі 2 роки нам вдалося зробити відчутний стрибок у
міжнародних рейтингах. Одразу на 45 позицій піднялася Україна в рейтингу
електронної участі United Nations e-government Survey 2016 і тепер посідає 32
місце. А індексом розвитку електронного уряду (E-Government Development
Index, EGDI), який визначається один раз на два роки, Україна посіла 62
місце, покращивши свій попередній результат на 25 позицій.
Однією з важливих складових розвитку електронного урядування також
є відкриті державні дані. Згідно рейтингу Global Open Data Index, який
складає міжнародна неурядова організація Open Knowledge International,
Україна посіла 31 місце (+ 23 позиції у порівнянні з попереднім роком). В
рейтингу Open Data Barometer – міжнародної неурядової організації World
Wide Web Foundation – Україна посіла 44 місце та покращила свій результат
на 18 позицій. В цих рейтингах Україна обігнала сусідів та деякі країни
Євросоюзу, зокрема такі як Італія, Греція, Португалія, Хорватія, Болгарія,
Польща та інші.
Найбільш схвальні оцінки ми отримали за відкритість державного
бюджету, витрат та закупівель, єдиного державного реєстру юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців, громадських формувань та національного
законодавства.
Плани Єврокомісії щодо спільних проектів на основі електронного
урядування з Україною: зараз в Україні працює оціночна місія Єврокомісії,
завданням якої є визначення ключових потреб та формування проекту з
підтримки електронного урядування в Україні. Комісія працює з вересня
2017 року, то ж до початку весни ми очікуємо обговорення первинної
концепції цього проекту.
Олександр Кубраков, виконавчий директор Асоціації «ІТ України»:
За нашими спостереженнями, рівень взаємодії українських чиновників
із західними партнерами у сфері розвитку електронного уряду на досить
високому рівні. Однозначно, якість цього взаємодії набагато вище, ніж у
попередні роки.
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Наприклад, зараз коштами ЄС реалізовується великий проект щодо
взаємодії електронних реєстрів. В його основі – технічні рішення, які
використовуються урядом Естонії. Так що, можливо, один з кращих
європейських експериментів у сегменті електронного уряду скоро прийде і в
Україну.
Дивлячись на досвід наших компаній, що в складі Асоціації «ІТ
України», хочу сказати, що українські програмісти здатні розробляти для
державних структур не менш просунуті та сучасні рішення, ніж їх
європейські колеги. Це не тільки наша точка зору, але й висновок
міжнародних консалтингових компаній, які детально вивчають потенціал
українських розробників. Чому цей потенціал не використовується – це
зовсім інше питання.
Річард Піллінг, керівник напрямку Digital Transformation у компанії
Luxoft в Європі та Ближньому Сході та член ради techUK:
Британія як приклад впровадження e-governance. Британська влада
подолала довгий шлях: вона була сфокусована на запуску електронного
урядування протягом останніх 10 років. І не дарма, адже тепер реформи
відбуваються значно швидше та дешевше.
Говорячи про технології великих даних та хмарні сховища на урядовому
рівні, перше питання, яке постає – це безпечність. Кожній державі, яка
планує запровадити e-governance, потрібно попіклуватися про безпечне
зберігання своїх даних. Саме тому у Великобританії створили власне хмарне
сховище: воно повністю приватне і користуватися ним може виключно одна
держава.
Дані про людей мають 2 рівні: найбільш секретні та ті, які не
потребують посиленого захисту, тобто загальна інформація про людину. Так
державні інституції працюють значно швидше, адже не потрібно шукати
необхідний папірець серед гори документів або чекати кілька днів на довідку
з державної установи. Відтак система працює у «два кліки”, а працівники
можуть бути значно мобільнішими. Тепер державні сервіси адаптуються до
всіх інновацій, які з шаленою швидкістю ростуть.
Довіра між громадянами і державою – це ключовий фактор, який
потрібен Україні, аби почати запровадження електронного урядування.
Світові тренди: сфери діяльності, що використовуватимуть big data та
cloud-платформи у 2018-ому
Найактивніше використовуватимуть технології великих даних та cloudплатформ ті індустрії, що активно змінюються зараз – це медицина і охорона
здоров’я. Решта індустрій помітно відстають за введенням інновацій. Ці
сфери, що знаходяться на піку модернізації, раніше мали дуже багато
застарілих систем, які вони оновлюють завдяки цим новим технологіям.
Наприклад, у медицині особливої популярності набуває технологія
комп’ютерного бачення, на основі якої ми розробили цілий проект для
великого американського виробника пігулок. Цей проект допомагає
ефективніше тестувати ліки.
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Інший проект, над яким ми працюємо у Luxoft – система пошуку
пацієнтів для тестування певних ліків. Весь цей процес відбувається за
допомогою системи блокчейн, бо саме ця технологія дозволяє пацієнтам
ділитися інформацією про свій стан здоров’я з доктором. Її особливість у
тому, що так можна контролювати свої приватні дані: деякі дані варто
повідомляти лікарю, а решту можна залишити в таємниці. Процес пошуку
пацієнтів для тестування ліків відбувається швидше, а це безпосередньо
сприяє швидшому розвитку медицинської науки (Вікторія Золотова Big
data та blockchain в державних установах України – бути чи не бути //
https://nachasi.com/2018/01/15/big-data-ta-blockchain-in-gov. – 2018. – 15.01).

Катерина Оніліогву, керівник напряму відкритих даних, проект
«Прозорість і підзвітність у державному управлінні та послугах»;
співавтор тексту – Олексій Вискуб, перший заступник голови
Державного агентства з питань електронного урядування України:
У рейтингу з відкритості даних Україна піднялася на 18 позицій,
обігнавши Італію, Грецію, Португалію, Хорватію, Болгарію та Польщу. Це
тільки початок.
Можливості відкритих даних безмежні. Вони використовуються для
підвищення прозорості та ефективності держави, а також для розвитку
економіки.
На базі державних даних реалізуються успішні соціальні та комерційні
проекти, оборот яких у ЄС становить сотні мільйонів євро на рік.
Відриті дані часто плутають з публікацією інформації на сайтах органів
влади.
Насправді це первинна інформація у відкритих форматах, що дозволяє її
зручну та автоматичну обробку, вільне використання в особистих чи
комерційних цілях.
З 2015 року в Україні активно розвивається сфера відкритих даних, але
саме 2017 рік став найбільш результативним. Ми визначили шість головних
досягнень в цій сфері, що зробили владу прозорішою та сприяли розвитку
економіки України.
Досягнення №1: прорив у міжнародних рейтингах
Міжнародні рейтинги важливі, оскільки дозволяють об’єктивно оцінити
прогрес порівняно з іншими країнами. Вони впливають на імідж і сприйняття
країни у світі.
У 2017 році міжнародні експерти з відкритих даних коментували
досягнення України як прорив року. Згідно з рейтингом Global Open Data
Index, який складає міжнародна неурядова організація Open Knowledge
International, Україна посіла 31 місце і покращила свій результат на 23 позиції
порівняно з 2016 роком.
У рейтингу Open Data Barometer міжнародної неурядової організації
World Wide Web Foundation Україна посіла 44 місце та покращила свій
результат на 18 позицій. У цих рейтингах Україна обігнала сусідів та деякі
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країни Євросоюзу, зокрема Італію, Грецію, Португалію, Хорватію, Болгарію
та Польщу.
Найбільш схвальні оцінки Україна отримала за відкритість державного
бюджету та витрат, закупівель, єдиного державного реєстру юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців, громадських формувань та національного
законодавства.
Що далі? Щоб підвищити показники 2018 року, потрібно фокусуватися
на відкритті даних у сферах екології, земельних відносин та охорони
здоров’я. Саме за цими пріоритетними наборами даних у нас поки що
найбільш низькі показники.

Досягнення №2: перелік даних для обов’язкового відкриття збільшено
вдвічі
Упродовж останніх двох років значно зріс попит на відкриті дані, а сама
сфера розвивалася динамічно. Найкращі міжнародні практики свідчать, що
держава повинна відкривати ті дані, що користуються найбільшим попитом.
На початку 2017 року Державне агентство з питань електронного
урядування провело консультації з бізнесом та громадськими організаціями
щодо розширення кількості наборів для обов’язкового відкриття.
Наприкінці грудня уряд схвалив оновлену постанову №835. Вона
розширює кількість наборів даних удвічі – з 302 до 600 та покращує норми
щодо їх оприлюднення у формі відкритих даних.
Що далі? Головне завдання на 2018 рік – стимулювання, контроль,
допомога та моніторинг виконання постанови №835 та якості опублікованих
даних.
Досягнення №3: відкриття даних бенефіціарів компаній
Це один з наборів з найпотужнішим антикорупційним ефектом. Україна
привернула багато міжнародної уваги, коли Мін’юст опублікував ці дані.
Експертний погляд
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За значний прогрес і досягнення Україну відзначила міжнародна
ініціатива EITI – Ініціатива прозорості видобувних галузей, а Міністерство
юстиції отримало національну нагороду першого українського конкурсу
Open Data Award.
У 2016 році був започаткований міжнародний антикорупційний проект
Open Ownership, основне завдання якого – створення світового реєстру
бенефіціарних власників компаній.
З гордістю можна стверджувати, що Україна буде першою країною у
світі, яка приєднається до цього глобального реєстру.
Що далі? Відкриті дані – лише сировина для розслідувань та аналітики.
Навчитися працювати з нею – завдання для активістів, журналістів та
експертів.
Досягнення №4: перший національний конкурс Open Data Challenge
Відкриті дані найефективніші, коли їх використовують для створення
продуктів та сервісів, здатних генерувати прибуток і сприяти розвитку
інновацій.
У 2017 році за підтримки агентства проект «Прозорість та підзвітність у
державному управлінні та послугах» провів перший національний конкурс
інноваційних IT-проектів та рішень на основі відкритих даних Open Data
Challenge.
На конкурс надійшло 170 заявок з 31 міста України. Десять найкращих
команд отримали експертну підтримку для вдосконалення своїх проектів. 21
вересня під час національної конференції Open Data Forum журі обрало трьох
переможців. Вони отримали інвестиції на загальну суму 1,5 млн грн.
Що далі? Новий цикл Open Data Challenge почнеться у лютому 2018
року із збільшеним призовим фондом – 2,5 млн грн. Отже, з’явиться більше
стартапів.
Експертний погляд
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Досягнення №5: відкриті дані міст
Відкриті дані почали інтенсивно розвиватися на місцевому рівні, що
особливо актуально для реформи децентралізації. Міська рада Львова
опублікувала понад 300 наборів даних, міська рада Дніпра – понад 100
наборів, а Львів, Чернівці, Дніпро, Вінниця та Дрогобич приєдналися до
Міжнародної хартії відкритих даних.
Що далі? Для збільшення користі від відкритих даних важливо створити
стандарти публікації пріоритетних наборів. Також ми очікуємо, що у 2018
році до лідерів приєднаються ще як мінімум п’ять міст, які проведуть аудити
даних, створять власні портали та аналітичні продукти для громадян.
Досягнення №6: data driven decision making
За 2017 рік створена рекордна кількість інструментів та аналітики в
найрізноманітніших сферах для підтримки ухвалення управлінських рішень.
Інструмент «Зліт дозволено» надає можливість оцінити кількість вільних
частот на міжнародних авіаційних маршрутах, «Зима близько» дозволяє
стежити, чи виконують електростанції план з накопичення вугілля, «Жінки та
чоловіки в лідерських позиціях» розглядає питання гендерної рівності.
Opendatabot упродовж року публікував аналітику, що дає змогу краще
зрозуміти український бізнес – від кількості нових компаній до кількості
податкового боргу. Ці проекти показують колоритність і розмаїття
використання даних, а також дають змогу громадянам мати користь від
великих масивів даних.
Що далі? У 2018 році головне завдання – не зупинятися. Для
громадських організацій та активістів грамотність у галузі відкритих даних і
вміння працювати з первинними наборами даних стає необхідною і
затребуваною навичкою.
Чого чекати у 2018 році
У 2018 році бум відкритих даних триватиме. Державне агентство з
питань електронного урядування запровадить оновлений data.gov.ua, що
стане єдиною точкою входу для пошуку ще більшої кількості відкритих
даних.
Відкриття даних у сфері екології та охорони здоров’я можуть стати
головною перемогою року, адже, наприклад, дані про якість води і повітря
становлять найбільший інтерес для громадян і викликають найбільше
недовіри.
Більше міст розвиватимуть локальні відкриті дані. Другий цикл Open
Data Challenge допоможе створювати бізнеси на основі відкритих даних.
Головна світова подія у галузі, International Opеn Data Conference,
пройде в Аргентині у вересні 2018 року. Сподіваємося, Україні буде чим
здивувати світ (Відкриті дані: шість перемог 2017 року //
https://www.epravda.com.ua/columns/2018/01/11/632868. – 2018. – 11.01).

Державне агентство з питань електронного урядування України
провело в декабре форум, на котором были представлены отечественные
Експертний погляд
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и зарубежные системы для управления бюджетными организациями.
Форум послужил своеобразной площадкой для диалога государства и
бизнеса по вопросам реформирования управления бюджетными
организациями посредством современных информационных технологий.
Участники смогли ознакомиться с функциональностью представленных
систем, сравнить их преимущества и недостатки и высказать свое мнение
относительно соответствия продукта решаемым задачам.
Форум открылся приветственным словом председателя «Державного
агентства з питань електронного урядування України» Александра
Рыженко. Он начал с напоминания, что до 1 мая текущего года для
автоматизации управления предприятиями и бухгалтерского учета в
государственных организациях основным было российское ПО. Но в
соответствии с Указом 133/2017 Президента были применены специальные
санкции к компаниям «Парус» и «1С» и использованию их программных
продуктов в Украине. После этого в центральные органы власти начали
поступать множество запросов о том, как дальше поступать с этими
программными продуктами. Эти запросы и стали причиной организации
данного форума.
На рынке отечественного ПО произошли существенные перемены. Он
начал развиваться в направлении замещения российских продуктов. Именно
поэтому данный форум посвящен развитию ПО в сфере автоматизации учета
и управления. Как известно, довольно много современных систем являются
модульными, и они, как правило, ориентированы на управление финансами,
производством, реализацией продукции, доставкой и т. п. Эта модульность
позволяет работать этому ПО в разных сегментах. Сегодня в программе
форума представлены несколько украинских компаний, которые являются
разработчиками ПО для органов государственной власти. Их продукты
находятся в том же ценовом сегменте, что и российское ПО, и способно его
заменить. Кроме того, у таких мировых лидеров, как Oracle, Microsoft и SAP
начали появляться бюджетные решения для автоматизации учета в органах
государственной власти. Они также будут представлены на этом форуме.
Многофункциональная автоматизированная система для управления и
учета ISpro компании «Интеллект-сервис» успешно используется во многих
сегментах, в частности, в промышленности, на транспорте, здравоохранении,
государственных структурах, финансовых организациях. Ее представили
коммерческий директор Дмитрий Борисов и руководитель отдела
внедрений в бюджетном секторе Руслан Гурин.
«ERP-система ISpro разработана для отечественных предприятий и
отвечает все законодательным актам Украины, приказам Госказначейства,
Госстатистики и др., прошла все этапы сертификации и имеет
соответствующие заключения».
Эта система разработана для отечественных предприятий и отвечает все
законодательным актам Украины, приказам Госказначейства, Госстатистики
и др., прошла все этапы сертификации и имеет соответствующие заключения.
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Система представляет полноценное ERP-решение. Она имеет модульную
структуру, что позволяет конфигурировать ее для выполнения задач
пользователя. ISpro позволяет создать единую централизованную систему
управления предприятием, автоматизировать все процессы, оптимизировать
операционные затраты, повысить эффективность использования материалов.
Всеобъемлющая функциональность системы исключает необходимость
приобретения дополнительного ПО. Кроме этого, ISpro интегрируется
с любыми другими учетными системами. Для соответствия законодательству
регулярно
осуществляются
обновления.
Компания
предоставляет
техническую поддержку и помощь при внедрении.
Система построена на привычных для бухгалтеров xml-реестрах, что
дает возможность быстро и просто освоить работу с программой и
интерфейсом. Реестры позволяют оперативно изменять представления
данных (наборы полей), OLAP-кубы или сводные таблицы. Поддерживается
импорт dbf-файлов. Система содержит 14 модулей, в числе которых
финансовое управление и анализ, бухгалтерский и налоговый учет, учет
основных средств, учет договоров, учет запасов, управление
автотранспортом. Предусмотрена возможность импорта данных из других
учетных систем, в том числе из «Парус», «Галактика» и «1С», а также опция
дистанционного обслуживания распорядителей бюджетных средств.
В заключение Дмитрий Борисов еще раз обратил внимание
на исключительную гибкость ISpro, позволяющую настраивать систему для
нужд заказчиков.
Актуальную тему цифровой трансформации госсектора поднял в своем
выступлении партнер по развитию бизнеса Алексей Щербатенко из ITEnterprise. В качестве инструмента для нее компания предлагает ERPсистему IT-Enterprise. Система охватывает все стороны производственной,
финансовой и хозяйственной деятельности предприятия и состоит из
множества модулей, каждый из которых автоматизирует определенные
задачи. В свою очередь модули (условно) группируются в ряд контуров
управления, обеспечивающих автоматизацию определенных аспектов
бизнес-деятельности, к примеру, управление производством, фондами,
проектами, бюджетирование, управление персоналом и т. п.
Каждый контур управления состоит из нескольких модулей.
Допускается как изолированное друг от друга функционирование модулей,
так и их комбинации, необходимые конкретному предприятию. Такая
компонентная архитектура имеет ряд преимуществ. К ним относятся
возможность поэтапного внедрения системы и быстрое получение отдачи от
инвестиций. Заказчик также может закупить только необходимые ему
модули и не платить за избыточную функциональность.
Все модули IT-Enterprise базируются на едином системном и
функциональном ядре, в которое входят модули управления доступом и
безопасностью,
администрирования
системы
и
базы
данных,
инструментальные средства раз вития системы. С помощью аппарата
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настройки формируются системные конфигурации и настройки, на базе
которых составляются типовые отраслевые версии системы IT-Enterprise.
Затем
для
каждого
проекта
внедрения
системы
выполняется
конфигурирование для работы на конкретном предприятии. Таким образом
единая система IT-Enterprise работает на предприятиях различной отраслевой
принадлежности и в различном законодательном поле.
С государственными учреждениями компания начала активно работать с
2014 г. В числе ее клиентов ряд министерств и бюджетных учреждений. Для
них рекомендуется на первом этапе автоматизации использовать такие блоки,
как документооборот, зарплата и кадры, электронные тендерные процедуры
(Prozorro), бухучет (MASTER-бухгалтерия), отчетность и формирование
бюджета.
Затем докладчик остановился на конкретных решениях, которые
доступны
бюджетным
учреждениям,
начав
с
электронного
документооборота.
Кроме
функций
электронной
обработки,
автоматического контроля сроков и ответственных на каждом этапе, обмена
документами, система также включает также управление контрактнодоговорной деятельностью. Важной и полезной является также возможность
консолидации отчетности и финансовых показателей при наличии большой
сети подотчетных организаций. Она позволяет работать с полученными
отчетами посредством единого интерфейса, а также выполнять анализ
консолидированных
данных.
Далее
участников
познакомили
с
возможностями блоков управления закупками, учета запасов, бухгалтерского
и налогового учета, управления персоналом, финансами и бюджетом.
Обобщая сказанное, Алексей Щербатенко отметил, что система ITEnterprise позволяет полноценно решать все задачи управления
производством в рамках одной платформы.
Линейку продуктов IT-Enterprise MASTER, в которую входят
«Бухгалтерия для банков», «Бухгалтерия для бюджетных учреждений»,
«Бухгалтерия для агросектора» и «Зарплата и кадры», представил
руководитель проектов Роман Яворский. Продукты доступны как в версии
для настольного компьютера, так и в форме облачных сервисов. Программы
имеют многоязычный интерфейс (украинский, русский, английский,
польский). При этом отчеты могут формироваться на любом из языков
интерфейса. Ведение учета нескольких юридических лиц выполняется в
единой системе. Поддерживается импорт и конвертирование данных из
других программ бухучета, и, конечно же, обеспечивается полное
соответствие действующему законодательству Украины. Таким образом
учреждения могут вести бухгалтерский и налоговый учеты от первичных
документов до формирования баланса, легко и быстро выполнять все
необходимые операции, иметь доступ к самым новым формам и информации,
автоматизировать управленческую деятельность.
В то же время на украинском рынке предлагаются локализованные
разработки зарубежных компаний систем для автоматизации управления
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организациями для госсектора. В их числе ERP-система SAP Business One на
SAP HANA, ориентированная на коммерческие компании в сегменте SMB и
государственные учреждения, которую представил руководитель практик
SAP Денис Лесовой из компании BDO Consulting. Это популярная в мире
система, которую используют более 55 тыс. клиентов. Процесс локализации
для Украины начался в 2016 г., и сегодня предлагается релиз, в который
входят бухгалтерский и налоговый учеты. На I квартал 2018 г. запланирован
выпуск основного релиза для коммерческого сектора, куда войдут налоги,
заработная плата и кадры. Во втором квартале 2018 г. планируется выпуск
решений для бюджетной сферы. Функциональные составляющие релиза
будут включать финансовое планирование и расчеты, бухгалтерский учет и
финансовая отчетность бюджетных организаций, кадровый учет, складской
учет, автоматизация предоставления данных внешним пользователям и
работа с договорами.
Какие же основные преимущества может получить украинский
пользователь? Прежде всего это БД, которая включает в себя как
транзакционную БД, так и аналитическую. Это означает, что в БД можно
одновременно записывать основные операции и генерировать любые отчеты
во всех распространенных форматах. Аналитический блок системы включает
сквозную, интерактивную и прогнозную аналитики. С их помощью можно
следить за деятельностью организации, отслеживать KPI, основные
финансовые показатели в режиме реального времени, зависимость между
видами затрат и многие другие показатели.
В государственном секторе SAP Business One используют более 7 тыс.
клиентов в 70 странах мира. Среди них органы государственного и
регионального управления, министерства, муниципалитеты, силовые
структуры.
Крупным поставщиком ERP-продуктов является Microsoft.
Специалист по бизнес-решениям Microsoft Анатолий Харечко из
компании SMART business:
Подход Microsoft к подобным продуктам заключается в том, что все
данные должны быть единообразны, храниться на единой платформе и с ней
должно быть удобно работать, т. е. интерфейс должен быть максимально
прост и дружелюбен. В Microsoft Dynamics 365 включены все необходимые
для управления предприятием модули: бухгалтерский учет, финансовое
планирование, управление продажами и закупками, складской учет,
управление бизнес-процессами и т.д. Система обеспечивает прозрачность
ведения учета, позволяет устанавливать корпоративные политики и
процедуры, генерировать финансовую отчетность. В нее встроен
конструктор отчетов, который позволяет получить любой необходимый
отчет. Для контроля деятельности предприятия могут использоваться
многочисленные финансовые аналитики. Продукт полностью локализован
для использования в Украине и позволяет автоматизировать всю
хозяйственную деятельность предприятия. В число его преимуществ входят
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короткие сроки развертывания, полная интеграция с Microsoft Office,
дружественный и знакомый интерфейс.
Альтернативу 1С от Oracle для автоматизации управленческого учета
представил СЕО компании Apex.Rest Алексей Выхристюк. Кратко
представляя компанию, он отметил, что на рынке Украины она присутствует
более пяти лет и является наибольшим разработчиком решений на платформе
Oracle Apex в стране. Компания предоставляет сервисы в сфере
управленческого учета, и на ее счету более 30 активных проектов на
технологиях Oracle.
Далее он попытался ответить на вопрос, почему 1С завоевала рынки
постсоветского пространства. Прежде всего, вследствие готовых типовых
конфигураций.
Наличие
простого
конфигуратора
предоставляет
пользователю возможность самостоятельно изменять их, приспосабливая под
собственные нужды. Это является важным преимуществом, поскольку один
продукт, как правило, не подходит разным компаниям. Распространению
также способствовала система франчайзинга, которая обеспечивала широкую
сеть поддержки продукта. Немаловажную роль играла также доступность
разработки на нашем чувствительном к цене рынке.
Сравнивая продукт, предлагаемый Apex.Rest, с 1С, выступающий
отметил, что он также имеет готовые типовые конфигурации, такие как
оптовая торговля и складской учет и розничная торговля и учет сетей
магазинов, которые являются аналогами 1С «Торговля и склад» и «Розница».
На базе этих конфигураций компания разрабатывает решения по
требованиям заказчика. Веб-ориентированный конфигуратор, позволяющий
изменять буквально все, также является конкурентным преимуществом
продукта.
Платформа Oracle Apex позволяет быстро разрабатывать ПО на основе
систем управления БД Oracle Database, реализованного как веб-приложение.
Разработка облегчается за счет простого языка программирования PL/SQL. В
числе преимуществ также ориентирование с самого начала на использование
в облаках. Система имеет высокую надежность, обеспечивает безопасность
данных, поддерживает современные механизмы интеграции и идеологии
микросервисов. Актуальность поднятых тем подчеркивала активность
аудитории (Леонид Бараш Смотр отечественных систем управления
бюджетными организациями // http://ko.com.ua/smotr_otechestvennyh_
sistem_upravleniya_byudzhetnymi_organizaciyami_123017. – 2018. – 10.01).

Роман Греба, заступник міністра освіти і науки України:
Кінець старого року і початок нового – завжди час підбивати
підсумки. Можна це зробити і щодо реформи з впровадження
електронного врядування в Україні.
Так, зміни в цій сфері зроблять роботу держустанов більш ефективною,
а ваше спілкування з державою у 2018 році простішим та приємнішим.
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Згадаймо про основні зрушення у 2017-му на шляху до інформатизації
України та її становлення як високотехнологічної держави.
Реформа згори
У вересні 2017 року уряд ухвалив документ, що визначає всеукраїнський
перехід на практики е-врядування – Концепція розвитку електронного
врядування в Україні 2020.
У документі викладено ключові цілі, пріоритети та заходи для розвитку
е-врядування в найближчі роки. А заходи, зібрані в блок «Поліпшення
державного управління», мають сприяти ефективнішій комунікації та
співпраці між держустановами.
Раніше в серпні 2017-го КМУ затвердив перехід на систему
електронного документообігу, що дасть змогу уряду оперативніше
ухвалювати рішення і реагувати на запити. Крім того, прем’єр Володимир
Гройсман оголосив перехід на електронний режим узгодження нормативноправових актів, що значно пришвидшить роботу Кабміну.
Загалом, за останні два роки рейтинг України в міжнародному Індексі
розвитку електронного урядування (EGDI) піднявся на 25 позицій.
Затвердження Концепції 2020, як і запит на зміни в роботі держсектору
зсередини, говорить про те, що український уряд розглядає використання
електронних рішень як спосіб створення конкурентних переваг на
міжнародному рівні.
Точкові зрушення
У 2017 році продовжилася робота над законопроектом про хмарні
технології №4302, над яким працює комітет ВРУ з інформаційних технологій
разом з Американською Торгівельною Палатою в Україні.
Хоча бізнес уже давно використовує переваги хмарних рішень у своїй
роботі, створення правової бази для переходу держсектору на «хмару» є
необхідним для повноцінного розвитку системи е-врядування.
Спільна робота над законопроектом свідчить про готовність державного,
приватного та громадського секторів працювати разом над впровадженням в
Україні е-врядування.
Використання
електронних
систем
є
одним
зі
способів
дебюрократизації процесу управління освітою, що має бути відкритим та
основаним на фактах.
У 2017 році розпочався перехід на систему електронного
документообігу в Міністерстві освіти та науки України. Технічну базу для
цього надали Американські ради в рамках проекту міжнародної технічної
допомоги USAID, а основу для програмного забезпечення – Адміністрація
президента. Наразі відбувається налаштування такої системи під потреби
Міносвіти.
Окрім того, державна Інформаційна система управління освітою (ІСУО),
яка консолідує та обробляє дані з усіх навчальних закладів, продовжує
оновлюватися за міжнародної підтримки, а саме – Світового Банку.
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Знаковим є також те, що МОН впритул наблизилося до вирішення
питання забезпечення здобувачів середньої освіти е-підручниками та іншими
електронними освітніми ресурсам в рамках концепції – проекту
«Національна освітня електронна платформа».
Урядом закладено у Державний бюджет 2018 року на функціонування
Національної освітньої електронної платформи 50 мільйонів гривень.
Зазначена Концепція вже розробляється МОНом із широким залученням
неурядових організацій.
Великі та відкриті дані
Якщо е-врядування – це про нові лінії електропередач, то великі дані –
це електрострум, що ними рухається. Будь-яка інформація, яку має держава,
автоматично стає великими даними (big data), з якими можна і треба
працювати.
Наразі в Україні існує 135 окремих реєстрів – це вся інформація про
громадян та їх взаємодію з державою. Різні реєстри регулюються різними
законами.
Виникла потреба об’єднати та спростити таку систему, тож проект
USAID/UKAID з поліпшення прозорості державного управління розробив
національну Дорожню карту інтероперабельності. Дорожня карта окреслює
оптимальні шляхи вільного обміну інформацією на державному рівні – між
держустановами, що робить міжінституційну комунікацію ефективнішою.
Тенденція розвитку сфери електронного врядування прослідковується на
різних рівнях – у державному, приватному та громадському секторах.
У 2017 році на державному рівні закладено міцне підґрунтя у вигляді
нормативної та технічної бази, яка допоможе у 2018-му реалізувати наступні
цілі – зокрема ті, що зазначені у Концепції 2020 (Електронне врядування2017: досягнення і перспективи // https://www.pravda.com.ua/columns/2018/
01/9/7167821. – 2018. – 09.01).
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Блоги та соціальні мережі
Jaanika Merilo:
…Прошел очередной круглый стол городов под МинИнфра на тему
электронного билета.
Очень рада видеть, что количество участников нашей рабочей группы
увеличивается и интерес не исчезает. Это, наверное, значит, что от рабочей
группы есть польза.
Вчера Харьков, Львов, Винница, Житомир, Тернополь и Белая Церковь
рассказали о своем опыте внедрения электронного билета: какие успехи и,
что еще более важно, какие ошибки делали на пути. А на ошибках мы учимся
еще больше, чем на успехах.
Также участвовал Европейский Инвестиционный Банк, консультанты
которого
создали
рекомендательный
стандарт
электронного
билета. https://mtu.gov.ua/news/29412.html.
Но если коротко, мир двигается в сторону NFC, но поддерживаться
должна и карта Mifare и мобильные решения. Но важно, чтобы при создании
карты сразу учитывали бы, как будет проходить состыковка с другими
системами, такими как: паркинг, оплата за разные услуги и предоставление
админ.услуг.
Электронный билет в нынешнее время – это не просто пластик для
транспорта, а в перспективе – универсальный инструмент для получения
услуг.
Также напоминаю, что Европейский Инвестиционный Банк предложил
профинансировать города, которые не хотят создавать свой АСОП создания
единой платформы. Свой интерес выразили уже 3 города.
Кстати в вопросе 13 городов большинство решили поддерживать именно
стандарт NFC и Mifare, т.е. реально надежда что «зоопарка» не будет.
Также надо помогать решать законодательные вопросы. Например:
Расчет образования тарифов? Нужно ли распечатывать фискальный чек при
оплате картой? Почему за оплату проезда отвечают города, а штрафы
поступают в госбюджет? И еще несколько вопросов...
Рада, что к нашей рабочей группе присоединились и Киев. Искренне
приветствую! (https://www.facebook.com/jaanika.merilo. – 2018. – 30.01).
Павло Петренко, міністр юстиції України:
Як і передрікали письменники-фантасти, світ ХХІ сторіччя кардинально
змінився. Поки що ми не літаємо на вихідні подивитися на інші планети, не
навчилися мандрувати в часі й не винайшли універсальні ліки від усіх хвороб.
Однак вже зараз ми можемо спілкуватися з усім світом чи зробити
замовлення за кордоном, не виходячи з кімнати квартири або офісу. Вже
зараз кожен може стати частиною віртуальної реальності, а робот зі штучним
Блоги та соціальні мережі
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інтелектом не лише здатен давати інтерв’ю, а й вже отримав громадянство.
Світ фактично увійшов у нову еру – еру високих технологій. І держави, як
частина цього світу, мають не відставати від прогресу, приймаючи нові
закони, які відповідають новим технологічним викликам, і рухатися в ногу з
усім прогресивним суспільством.
Чотири роки технологічних революцій
Міністерство юстиції з перших днів роботи нової команди взяло курс на
запровадження нових підходів та передових технологій, які не лише роблять
життя українців простішим, а дають змогу ліквідувати побутову корупцію.
Одним з перших наших кроків стало запровадження системи
електронних торгів арештованим майном СЕТАМ, нині – OpenMarket.
Повністю відкритий електронний аукціон дав українцям нове бачення того,
як одна з найбільш раніше корумпованих галузей завдяки новим технологіям
перетворилася на прозору систему, де кожен громадянин може
проконтролювати весь процес торгів. Саме за її прикладом було створено
систему державних закупівель ProZorro. Цього року OpenMarket здійснив ще
один прорив – став першим у світі аукціоном, який провів торги з
використанням найбільш сучасної системи захисту інформації Blockchain.
Мене, як позаочі, так і в лице, називали мрійником і романтиком, коли у
2014 році я почав говорити про те, що українці скоро зможуть отримувати
державні послуги з дому – через Інтернет.
Запущений у 2015 році пілотний проект з отримання інформації з
реєстрів у режимі онлайн за ці роки переріс у повноцінний Онлайн будинок
юстиції, який нині надає понад 30 різних послуг для всіх жителів країни.
Тепер кожен може, не виходячи з дому чи офісу, отримати необхідний витяг
чи довідку, записатися на прийом, зарезервувати час та місце для весілля,
подати заявку на реєстрацію народження малюка та оформити державну
допомогу при його народженні. Ще легше стало вести бізнес. Відкрити свою
справу можна лише в кілька «кліків» мишкою.
Mobile ID – паспорт для Інтернету
Фактично ноутбук чи смартфон вже зараз перетворюються на центр
надання адміністративних послуг, переговорний кабінет з можливістю
підписання контрактів, на відділення банку, магазин і гаманець. Ми не
виключаємо, що за кілька років, за прикладом багатьох європейських країн,
буде запроваджено можливість голосувати на виборах прямо зі своїх
гаджетів.
Єдине, чого не вистачало для повноцінного запровадження електронних
сервісів в життя українців – зручної й зрозумілої кожному системи
ідентифікації особи.
Фактично для того, щоб повноцінно існувати у віртуальному світі
сучасних онлайн технологій, українці мали отримати так звані цифрові
паспорти.
Проте електронний цифровий підпис так і не став популярним серед
громадян і на сьогодні вже є застарілим. Тому Мін’юст спільно з експертами,
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донорами та колегами з Уряду почав розробку Закону «Про електронні
довірчі послуги», який мав запровадити нові стандарти ідентифікації
громадян, включаючи Mobile ID.
Mobile ID – це технологія, яка дозволяє ідентифікувати особу через
мобільний телефон.
Запровадження сучасних механізмів електронної ідентифікації громадян
прописане у Плані дій із впровадження Ініціативи «Партнерство «Відкритий
Уряд» та є однією з умов реалізації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.
5 жовтня Верховна Рада прийняла Закон «Про електронні довірчі
послуги» (№4685).
21 грудня держава в особі Мін’юсту почала випуск ключів для
накладення та перевірки електронного цифрового підпису із сертифікатами,
які відповідають міжнародним алгоритмам криптозахисту.
Нові технології дадуть можливість застосовувати сучасні криптографічні
алгоритми, гармонізувати електронний документообіг із країнами ЄС, а
також запровадити сучасний механізм електронної ідентифікації Mobile ID.
Завдяки запровадженню Mobile ID українці зможуть отримувати через
Інтернет державні послуги, посвідчувати документи, які матимуть таку ж
силу, як і паперові з печаткою та підписом, користуватися комерційними
сервісами.
Фактично ми переходимо на алгоритм обслуговування, за якого
звичайний телефон стає зручним хабом отримання послуг. Він замінить
людині спілкування з чиновниками. І це стосується не лише державних
органів, а й сфери освіти, медицини, банківських установ та безлічі інших
напрямків життя громадян.
Усе, що необхідно для користування новою технологією – це
оформлення за допомогою паспорту та ідентифікаційного коду SIM-карти
нового покоління. На неї буде записаний індивідуальний цифровий підпис.
Нині видачу таких карток контрактним клієнтам вже почали у
«Київстарі». А до середини 2018 року аналогічну послугу також
надаватимуть інші найбільші мобільні оператори – «Vodafone Україна» та
«lifecell».
Вже найближчим часом всі органи державної влади в Україні, згідно з
дорученням Прем’єр-міністра, повинні забезпечити інтеграцію Mobile ID у
свої електронні сервіси. Щодо наших електронних послуг, за допомогою
сервісу Mobile ID можливим буде:
- відкриття, внесення змін чи закриття бізнесу;
- отримання виписки з реєстру нерухомості й бізнес-реєстру;
- надання електронних послуг у земельній сфері.
Державне підприємство Мін’юсту «Національні інформаційні системи» у
рамках проекту міжнародної технічної допомоги «Підтримка реформ в сфері
юстиції в Україні» вже забезпечило створення відповідної технологічної бази.
Враховуючи європейський та світовий досвід, ми маємо пройти досить
тривалий шлях запровадження всіх елементів державних електронних
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сервісів. Але альтернативного шляху у держави, яка не хоче відстати у
розвитку назавжди – немає (Мобільне життя, або як телефон здатен
замінити чиновника // http://blogs.pravda.com.ua/authors/ppetrenko/5a605acb
031b2. – 2018. – 18.01).

Саша Дрік, голова Ради ГО «Громадський люстраційний комітет»,
координатор коаліції «Декларації під контролем»:
8 грудня НАЗК затвердило роз’яснення, яким фактично називає
незаконними кримінальні провадження про брехню в деклараціях чи
незаконне збагачення, самостійно відкриті НАБУ. Там стверджують, що
для цього їм потрібен дозвіл НАЗК.
Це роз’яснення зроблено у відповідь на звернення депутата від
Опозиційного блоку Дмитра Шпенова, який разом з іншими колишніми
регіоналами попросив Конституційний суд визнати неконституційними
положення закону «Про запобігання корупції» в частині е-декларування
(подання). Широка коаліція із БПП, НФ та Оппоблоку працює не тільки в
парламенті, але й поза ним – як в Конституційному суді, де збережені
Президентом Порошенком ручні судді регіоналів на їхнє прохання хочуть
скасувати е-декларування, так і в НАЗК, де контрольоване Банковою
керівництво затверджує, вочевидь, написане у співпраці з регіоналами
роз’яснення.
Роз’яснення зводиться до чотирьох основних позицій:
1. Відкриття кримінальних проваджень за статтями 366-1 (декларування
недостовірної інформації) та 368-2 (незаконне збагачення) без висновків
НАЗК – необгрунтоване втручання у приватне життя посадовців.
НАЗК цитує цілу низку міжнародних конвенцій, практику
Європейського суду з прав людини, рішення Конституційного суду, але при
цьому так і не пояснює, чому відкриття проваджень за цими статтями є
втручанням в приватне життя.
2. Стаття Кримінального кодексу про незаконне збагачення – це «прояв
недосконалості та проблемності сучасного законодавства», але не
переживайте – НАЗК усіх порятує, для цього треба отримати дозвіл в НАЗК
на розслідування незаконного збагачення.
НАЗК стверджує: щоб стаття про незаконне збагачення не порушувала
презумпції невинуватості, досудове розслідування за цією статтею треба
розпочинати лише на основі обгрунованих та достовірних даних (тобто –
висновку НАЗК), але при цьому не пояснює, чому зібрані, скажімо, НАБУ
дані не вважаються обгрунтованими і достовірними.
3. Не можна вносити заяви по брехні в деклараціях і незаконному
збагаченню до Єдиного реєстру досудових росзлідувань, бо законодавство
вимагає від слідчого, прокурора зробити це протягом 24 годин, а 24 години –
це мало для з’ясування всіх обставин, тому вносити треба тільки після того,
як НАЗК ці всі обставини з’ясує і дасть добро.
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НАЗК заявляє, що доби недостатньо для перевірки обгрунтованості та
достовірності підстав для відкриття кримінального провадження, але при
цьому не пояснює, чому саме по брехні в декларації та незаконному
збагаченню, і чому саме для цих злочинів потрібен попередній висновок
органу виконавчої влади, в той час як для інших злочинів – ні.
4. Тільки НАЗК за законодавством може проводити повну перевірку
декларацій, тому розпочинати кримінальні провадження можна тільки після
того, як НАЗК дозволить.
НАЗК посилається на норми українського законодавства, які визначають
виключну компетенцію цього органу з перевірки декларацій, яка проводиться
за спеціальною процедурою, але при цьому не пояснює, як це співвідноситься
з обов’язком, скажімо, працівників НАБУ, невідкладно починати досудове
розслідування на підставі самостійного виявлення ними з будь-якого джерела
обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення
(ст. 214).
Хоча це лише роз’яснення, воно вже загрожує зруйнувати справи НАБУ,
які базуються на даних з декларацій (таких минулого року там розпочато
близько 80-ти) – уявіть, яка доля їх в суді, куди фігуранти цих справ
принесуть таке роз’яснення?
Про серйозність намірів зробити це свідчить і те, що в парламенті вже
зареєстрований законопроект аналогічного змісту. Якщо така ініціатива стане
законом, це фактично узалежнить розслідування брехні в деклараціях і
незаконного збагачення від рішення ручного НАЗК. НАЗК де факто матиме
контроль над розслідуваннями, які проводяться НАБУ й САП. А це – реальна
загроза у світлі нещодавніх свідчень про зовнішню керованість і
фальсифікації перевірок декларацій, озвучених викривачем з самого НАЗК.
Політично кероване НАЗК, у якого є монополія на дані з декларацій і
влада визначати, що розслідувати чи не розслідувати правоохоронним
органам – це ядерна зброя для розправи над політичними опонентами, якою,
будьте певні, нинішнє керівництво держави скористається для того, щоби
укріпити свою владу і знищити всіх реальних чи потенційних конкурентів.
Зараз і, особливо, перед виборами – які б і коли б вони не були: президентські
чи парламентські, чергові чи позачергові.
І тут вже йдеться не просто про втрату 600 мільйонів євро
макрофінансової допомоги від ЄС чи безвізового режиму, який опинився під
загрозою через саботаж антикорупційної реформи. Йдеться про втрату
держави, інтереси і майбутнє якої продають за владу і подальше збагачення
купки олігархів: колишніх і нинішніх регіоналів, які не просто підняли
голову, але активно наступають – включіть будь-який із більшості відомих
вам національних телеканалів (Справи НАБУ на основі е-декларацій
вбиватимуть через ручне НАЗК // http://blogs.pravda.com.ua/authors/drik/5a4
e8156dad3e. – 2018. – 04.01).
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Інфографіка
Завдяки державній системі Prozorro ПАТ «Укрпошта» зекономила
370 млн грн на закупівлях протягом 2017 року.
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(Прозора Укрпошта зекономила 370 млн
https://mtu.gov.ua/news/29484.html. – 2018. – 25.01).
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Oleksandr Saenko:
Уряд схвалив Концепцію розвитку цифрової економіки та суспільства на
2018-2020 роки.

(https://www.facebook.com/OSaienko. – 2018. – 17.01).
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Зарубіжний досвід
Цифрові потоки зараз відіграють більшу роль у зростанні світового
ВВП, аніж торгівля традиційними товарами. Автоматизація, штучний
інтелект, інтернет речей та бізнес-моделі, – такі як економіка спільного
користування – змінюють способи ведення бізнесу та нашого життя.
Держава та послуги не можуть бути «в хвості», якщо мова йде про такі
глобальні процеси. Оскільки наші західні сусіди – не виключення в цьому
глобальному процесі діджиталізації, хотіли би звернути вашу увагу на зміни,
які відбулися останнім часом в Польщі.
Польські кроки на шляху до діджиталізації
Ще зовсім недавно, за Індексом цифрової економіки та суспільства
(Digital Economy and Society Index – DESI) Польща знаходилась на 23 місці у
рейтингах із 28 країн Європейського Союзу, що звичайно не є добрим
результатом.
В Польщі впроваджувати IT-рішення в сфері обслуговування громадян
розпочали ще в 1990-х роках від впровадження проекту PESEL –
центрального реєстру номерів, що обов’язково надається всім полякам.
Номер використовується в онлайн-реєстрах та допомагає ідентифікувати
людину, починаючи від відвідування лікаря та закінчуючи перенесенням
номеру до іншого мобільного оператора.
Принести надрукований оригінал номеру на папірці в Польщі не
просять. PESEL скоріше нагадує американський Social Security number –
номер соціального страхування, що дозволяє йому набагато ефективніше
виконувати свою функцію, аніж схожий ідентифікаційний код в Україні.
Створення більш амбітних проектів на той час не дозволяв частково
рівень комп’ютерізації в тій частині Європи, але й стан економіки польської
держави. Саме це і може пояснювати така низька позиція в рейтингу DESI.
У зв’язку з цим була прийнята програма «Цифрова Польща» (Program
Operacyjny Polska Cyfrowa 2014 – 2020). Метою програми є зміцнення
цифрових фондів для національного розвитку:
- загальний доступ до високошвидкісного інтернету,
- ефективні та зручні публічні електронні послуги,
- рівень цифрової компетентності громадян й урядовців, що постійно
зростає.
Сьогодні в Польщі існує спеціальне міністерство (Міністерство
цифровізації або діджиталізації – Ministerstwo Cyfryzacji), діяльність якого
присвячена виключно впровадженню сучасних технологій з метою
спрощення:
- спілкування з державою та держслужбовцями;
- створення та ведення бізнесу в Польщі.
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Починаючи з 2015 року, усі реформи, прийняті в рамках «Цифрової
Польщі» рухаються в напрямку повної діджиталізації послуг.
Тепер, навіть популярний у Польщі державний проект 500+ (соціальні
виплати для дітей, ними, до речі, можуть скористатися навіть емігранти),
також передбачає онлайн-подачу заявки. Це можна зробити через свій
онлайн-банкінг – жодної потреби стояти у чергах.
Таким же чином через онлайн-банкінг, можна створити для себе так
званий довіренний профіль eGO, який існує в рамках польської системи
ePUAP.
ePUAP – електронна платформа служб державного управління. Це
система, що дозволяє публічним установам надавати громадськості
адміністративні послуги через електронні засоби комунікації. Зокрема, в
рамках такої платформи, є можливість:
- прописатися в новому помешканні онлайн;
- зареєструвати фірму онлайн;
- зареєструвати запрошення для іноземного працівника онлайн та інше.
У напрямку повного «оцифровування» йде й процес контролю та
прозорості державних установ та урядовців, що сприяє участі громадян в
управлінні та аналізі прийнятих рішень.
Наприклад, створення єдиного державного сервісу DanePubliczne.pl
надало можливість полякам контролювати всі дані, що знаходяться у
публічному доступі в рамках однієї платформи. Звіт про виконання
бюджету? Будь-ласка. Хочеш перевірити, чи твій депутат ходить на засідання
ради міста? Ось інформація.
Розвиток таких рішень дозволив створити так звану єдину точку
контакту для громадян (Single Point of Contact) – проект Obywatel, де
кожен мешканець може поспілкуватися з держустановою, надати запит й
перевірити все, що його цікавить:
- історія вживаного транспортного засобу;
- сумніви щодо бюджету політичної партії;
- борги своєї ґміни (регіону);
- перевірка, чи автобус, що везе твою дитину до школи, безпечний та
має дійсну страховку.
Цифрові технології дають змогу полякам обрати, як вони хочуть
отримати інформацію – «старим» способом чи вже новим. Хочеш перевірити
скільки в тебе пунктів (за порушення ПДР) на права – можеш йти в
комісаріат поліції, але можеш перевірити це онлайн, сидячі на дивані.
Сьогодні, один з найважливіших проектів, який розвиває міністерство це
– проект mObywatel, та його два підпроекти:
mDokumenty – які дозволяють мати в смартфоні водійські права та
особисте посвідчення (ID-карту) – українським аналогом є внутрішній
паспорт.
mWeryfikator – який дозволяє перевіряти такі електронні документи та їх
чинність, в тих же управліннях, в поліції та навіть в готелях.
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В рамках цих платформ створюється можливість зберігати, передавати
та підтверджувати свої приватні данні на екрані телефону. Послуга на цьому
етапі звичайно добровільна – більша частина населення може надавати
перевагу традиційним пластиковим посвідченням, які з часом зникнуть.
Тобто у найближчому майбутньому поляки зможуть не носити з собою
оригінали документів, наприклад при відкритті рахунку в банку, при
голосуванні, в органах реєстрації актів цивільного стану. Пілотний проект
успішно стартував у 2017 році та чекає загального впровадження по всій
території Польщі.
IT на службі польского бізнесу
Подібну єдину точку контакту створили й для іноземців, які хочуть
вести бізнес у Польщі – biznes.gov.pl. На платформі іноземці можуть
отримати всю необхідну інформацію, починаючи від допомоги з підбором
типу діяльності та закінчуючи онлайн реєстрацією необхідних документів.
Саме такі рішення, окрім прозорості ведення бізнесу та низької корупції,
збільшують інвестиції в державу. Тепер щоби відкрити бізнес не обов’язково
оббивати пороги різних установ. Якщо людина, іноземець чи поляк володіє
профілем в рамках раніше згаданого вже проекту ePUAP, то все можна
зробити, сидячи у себе вдома на кухні.
За допомогою двох платформ, що обслуговують такі профілі є
можливість:
- запустити бізнес в форматі ФОП,
- відкрити підприємство, підібрати вид діяльності і навіть створити
установчий договір – і все це теж онлайн.
Це відбувається в рамках Центрального реєстру інформації про
підприємницьку діяльність та Платформи S24 Міністерства Юстиції.
Впроваджується полегшення й для тих, хто фірму вже відкрив.
Наприклад,
проект JPK дозволить
пришвидшити
«спілкування»
з
податковими органами та зовнішніми аудиторами.
JPK (Jednolity Plik Kontrolny) – Cтандартний Контрольний Файл) –
польський відповідник міжнародного стандарту (SAF-T, Standard Audit File
for Tax) для електронного обміну даними. Запровадження цього
міжнародного стандарту передбачає, що платники податків за допомогою
комп’ютерних програм будуть подавати бухгалтерські книги та звіти у
вигляді файлів структурованого формату для подальшого автоматичного
управління та інспекції. Раніше подібні рішення були впроваджені
Німеччиною. Францією, Австрією.
Для тих, хто хоче відкрити бізнес в Польщі треба розуміти, що
цифровізація буде стосуватися й відносин між тими, хто надає послуги та
тим, хто їх отримує. Найбільш у Польщі це видно при оплаті за послуги, де
вимоги покупців щораз більші. Зараз в гаманцях поляків знаходиться близько
36,9 млн платіжних карток, а понад 20 % усіх транзакцій – безготівкові. Ще
10 років тому ця кількість складала всього 2 %. А наприклад, системою
Android Pay користувалося в жовтні 2017 року вже 150 тис поляків.
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Досить багато бізнесів були неготові на такі швидкі радикальні зміни
звичаїв польских покупців. Щоби підприємці не відчули на собі відтік
клієнтів, був створений фонд «Безготівкова Польща», який фінансує
закупівлю терміналів обслуговування платіжних карток і може навіть
протягом року оплачувати всі кошти підприємців пов’язані з
обслуговуванням платіжних терміналів.

Хоча у Польщі відсутня національна стратегія Industry 4.0, вона в даний
час працює над стратегією цифрової економіки, що стоїть перед проблемами
цифрової трансформації.
Industry 4.0 призначена для розвитку інтелектуального виробництва, що
використовує кіберфізичні системи (CPS) та інтернет речей (IoT) для
досягнення високої адаптивності та ефективності використання ресурсів,
часу та енергії. Industry 4.0 обмінюється даними про технології виробництва
за допомогою хмарних обчислень, трансформації енергії та автоматизації
робочої сили.
Польща є однією з найбільш швидкозростаючих ринків для
автоматизації виробництва. Проте все ще є необхідність у підвищенні
конкурентоспроможності промисловості. Багато компаній все ще
перебувають на рівні промисловості 2.0. Лише 15 % фабрик повністю
автоматизовані, 76 % частково автоматизовані, а решта все ще виготовляють
та обробляють компоненти продукції вручну.
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Польські менеджери великих компаній усвідомлюють переваги рішень
запропонованих Industry 4.0. Роль уряду – заохотити їх інвестувати в такі
рішення з урахуванням аналізу витрат і вигод. Ще більш складною задачею є
заохочення малого бізнесу.
У 2018 році стартує польська платформа Industry 4.0. Законопроект
про створення Платформи вже був схвалений керівництвом Міністерства
Розвитку. Платформа об’єднає постачальників технологій, одержувачів
технологій, а також освітніх та наукових центрів. Її завданням буде
активізація поширення знань, навичок, технічних та управлінських
стандартів, які є основою для успішного переходу до Industry 4.0.

(Валерій Литвинов Діджиталізація державних послуг на прикладі
Польщі // https://nachasi.com/2018/01/31/digital-poland. – 2018. – 31.01).
Как известно, криптовалюту выгодно добывать в странах с дешевой
электроэнергией. По этому параметру Узбекистан является наиболее
привлекательной страной для добычи криптовалюты.
Согласно экспертному рейтингу в Узбекистане добыча одного биткоина
будет стоить $1790. Еще меньше в Тринидаде и Тобаго – $1190, Венесуэле –
$531. В Казахстане для майнинга биткоина потребуется купить
электричества на $2835, в Турции – $4984, в Иране – $3217, в России – $4675,
в США – $4758, в Китае – $3172. Дороже всего добывать биткоин в Южной
Зарубіжний досвід

58

Огляд матеріалів ЗМІ
«Стратегія – 2020»:
інформаційні технології в державному управлінні

1 – 31 січня 2018 року

<
20-28 лютого
2015
Корее, его стоимость составит $26.170. Курс биткоина на данный момент
$11.403.
В рейтинге стоимости добычи криптовалют упомянуто 115 государств.
Некоторые из стран СНГ, такие как Кыргызстан, Туркменистан и
Таджикистан в него не вошли (Узбекистан превращается в
криптовалютный
притиск
//
https://digital.report/uzbekistanprevrashhaetsya-v-kriptovalyutnyiy-priisk. – 2018. – 30.01).

Министр здравоохранения республіки Елжан Биртанов на
правительственном часе в Парламенте (Мажилисе) Казахстана:
В Казахстане листы о временной нетрудоспособности начнут
выдавать через «Электронное правительство» с конца первого квартала
2018 года.
Министр рассказал депутатам о цифровизации здравоохранения в
Казахстане. Кроме больничных листов, в электронном виде можно будет
получить справки о нахождении на учете в различных диспансерах:
противотуберкулезных, психоневрологических, наркологических.
В Акмолинской, Кустанайкой и Западно-Казахстанской областях с
января 2018 года внедряется безбумажное здравоохранение. Планируется,
что в феврале 2018 года будет внедрено SMS-оповещение о медицинских
услугах и получении отзывов.
В июне 2018 года в Казахстане планируют внедрить электронный
паспорт здоров’я (В Казахстане больничные листы будет выдавать
«Электронное правительство» // https://regnum.ru/news/2373463.html. –
2018. – 29.01).
Постоянный представитель Эстонии в Европейском Союзе, посол
Кайа Таэл (Kaja Tael) утверждает, что внедрение цифровых технологий в
государственном управлении поможет в борьбе с коррупцией в
государственном секторе.
«Это – не далекое будущее, если вы на этом будете фокусироваться.
Многие страны предоставляют много извинений, одни из которых –
технические, другие – моральные относительно того, что цифровизация както повредит трудоустройству, и так далее. Это – настоящий вопрос, о
котором вы должны говорить людям. Но что касается правительства, то
если вы возьмете этот подход, диалог с гражданами относительно того,
что с подходом электронного управления оказание услуг для граждан будет
процветать, вы много сэкономите, вы создадите нового рода доверие
между гражданами и правительством. И это будет полезным в борьбе с
коррупцией. Если вы возьмете этот подход, тогда все остальное будет легко.
Потому что в конечном счете Украина не является страной на заднем дворе,
на периферии – вы компьютеризированы, у вас есть инфраструктура, и что
вам нужно, – так это начать своего рода проект и кто-то, кто это будет
делать. Обычно, это должно быть правительство. Это также может быть
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местная власть, но ничто не будет правильно функционировать без
центрального правительства».
Это также будет предотвращать взяточничество и поможет
избавиться от коррупции в государственном секторе. Эстонский дипломат
также не исключила, что именно поэтому цифровизации может оказываться
сопротивление.
«Наше видение таково, что цифровизация общества в целом, и, конечно,
бизнеса и торговли – неизбежны. Это будет, это уже есть, будущее уже здесь.
Сейчас, если вы говорите о следующем шаге, то это – искусственный разум,
и какими будут последствия для общества и экономики. Для большинства из
нас искусственный разум рассматривается как тема научной фантастики, но
мы не так уж и далеки – искусственный разум делает свои первые шаги, и мы
готовимся к этому. Все остальное, как электронное управление,
предоставление электронных услуг правительством и возможность
электронно идентифицировать себя в современном мире – это уже то, что для
большинства стран как детский сад. Это то, что является естественным, и
многие люди, в том числе в Эстонии, думают, что так было всегда».
При этом она выразила готовность помочь Украине в этом вопросе.
«Когда вы спрашиваете, каким является эстонское видение для Украины и
других стран, – то мы очень маленькая страна, мы стараемся помочь другим
странам, показывая путь и распространяя слова, делимся нашим опытом.
Любой, кто действительно заинтересован, может прийти в эстонское
правительство, мы упростим первые шаги, как мы это делаем в Украине.
Но, в конечном счете, это вопрос украинского правительства, которое
поднимет это как тему и будет на этом фокусироваться».
«В Украину идет огромная сумма денег, а это ¼ бюджета, который
выделятся на сотрудничество, направленное на развитие, и большая часть
этих денег направлена на электронное управление и на местное управление,
на улучшение администрации местной власти» (В ЕС предложили внедрить
цифровые технологии в госуправление // https://telegraf.com.ua/mir/drugie/
3876520-v-es-vyistupili-za-tsifrovizatsiyu-v-gosudarstvennom-sektore.html.
–
2018. – 26.01).

Правительство Южной Кореи заявило на этой неделе, что местные
криптовалютные биржи в 2018 году будут платить налоги в размере
24,2 %.
Налог состоит из корпоративного (22 %) и местного подоходного
(2,2 %); все криптобиржи с доходом более 20 миллиардов вон (18,7 миллиона
долларов) должны будут выплатить корпоративный налог за прошлый год в
конце марта, подоходный – в конце апреля.
В Южной Корее базируется одна из крупнейших частных
криптообменных площадок, по приблизительной оценке, биткоинами
владеют более двух миллионов жителей страны.
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Согласно данным Yujin Investment & Securities, местный
криптообменник Bithumb заработал в прошлом году 317,6 миллиарда вон, то
есть ему придется заплатить налоги на 60 миллиардов вон (56 миллионов
долларов) (Вика Рябова Южнокорейское правительство обложило
криптовалютные биржи аналогом // http://d-russia.ru/yuzhnokorejskoepravitelstvo-oblozhilo-kriptovalyutnye-birzhi-nalogom.html. – 2018. – 25.01).

Министр внутренних дел Кипра Константинос Петридис:
Переход на электронное выставление счетов позволит кипрским
муниципалитетам сократить связанные с этим расходы на 65 %, а
правительству сэкономить к концу года 5 млн евро.
Этот проект начат в январе, переход должен завершиться в течение 12
месяцев. Цель проекта – упростить и ускорить процесс оплаты счетов
жителями острова, а стоимость его реализации составит чуть более 1 млн
евро.
Согласно соответствующей директиве Евросоюза центральные
правительства должны быть «технологически готовы» запустить электронное
выставление счетов к апрелю 2019 г., а остальная часть государственного
сектора – спустя еще год. Власти Кипра ежегодно печатают около 500 000
бумажных счетов, каждый из которых стоит 16,4 евроцента. Использование
же электронных счетов позволит сократить расходы на каждый из них до 6
евроцентов.
С 2014 г. министерство внутренних дел начало реализацию 16 программ,
направленных на цифровизацию государственных услуг и минимизацию
бюрократии. Еще 28 программ планируются. Совокупный размер их министр
оценил в 250 млн евро. Так, через платформу Ariadne киприоты могут
получить 68 государственных услуг, обеспечен прием онлайн-платежей за
социальное страхование и проч.
Другие ведомства и организации тоже стараются активно использовать
новые технологии, в том числе блокчейн. В октябре 2017 г. Деметра
Калогеру, председатель комиссии по ценным бумагам и фондовому
рынку Кипра (Cysec), сообщила о переходе к использованию технологии
блокчейн при проведении цифровых платежей. «Мы уже используем ее на
Кипре с инвестиционными компаниями, которые проводят внебиржевые
операции». Cysec входит в несколько международных исследовательских
проектов для изучения блокчейна, чтобы выявить другие потенциальные
преимущества технологии.
А Университет Никосии (UNIC) стал хранить в блокчейне всю
информацию о научных степенях и дипломах своих выпускников. Как
сообщил в ноябре генеральный директор UNIC Антонис Полемитис, делать
это университет стал в тестовом режиме еще в 2014 г., став первым в мире.
Теперь работодатели могут проверять данные об образовании соискателей –
выпускников UNIC в онлайн-режиме (Власти Кипра переходят на
электронное
выставление
счетов
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https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/01/24/748849-kipra-elektronnoeschetov. – 2018. – 24.01).

Мерія Дуйсбурга (Німеччина) і компанія Huawei підписали
протокол про наміри для спільної роботи над проектом «розумного»
міста.
Дуйсбург – місто окружного підпорядкування на заході Німеччини
(земля Північний Рейн-Вестфалія), біля Дюссельдорфа. В рамках проекту
планується формування інфраструктури смарт-мегаполісу, що зробить
повсякденне життя в місті більш комфортним і безпечним.
Зокрема, намічено розширення міської WLAN-мережі з включенням в
неї системи громадського транспорту. У сфері освіти акцент буде зроблений
на «розумних» класах з Wi-Fi і широкосмуговим доступом в Інтернет.
Крім того, партнери мають намір створити «розумну» систему
вуличного освітлення та управління дорожнім рухом, інфраструктурні
мережі, а також зручну для жителів систему електронного урядування
(eGovernment) на базі хмарних рішень.
Крім цього, Huawei поділиться своїм досвідом у побудові бездротових
широкосмугових мереж і використанні технологій 5G, які необхідні для
реалізації таких концепцій, як четверта промислова революція (Industry 4.0),
безпілотний транспорт і «розумна» логістика.
В цілому, як наголошується, буде сформована комплексна екосистема,
до якої увійдуть місцеві і міжнародні підприємства, а також муніципальні
органи влади, дослідні інститути та вищі навчальні заклади (Huawei
перетворить одне з міст Німеччини на «розумний» мегаполіс //
https://news.finance.ua/ua/news/-/418905/huawei-peretvoryt-odne-z-mistnimechchyny-na-rozumnyj-megapolis. – 2018. – 22.01).
Европейская комиссия приняла 17 января новые инициативы,
направленные на повышение ключевых компетенций и цифровых
навыков граждан Евросоюза.
В сообщении отмечается реальный разрыв в обладании цифровыми
навыками среди жителей ЕС. Так, 90 % будущих рабочих мест требуют
определенного уровня цифровой грамотности, но 44 % европейцев не имеют
базовых цифровых навыков.
Три инициативы, предложенные Еврокомиссией:
1. Рекомендации по ключевым компетенциям для обучения в течение
жизни: Основываясь на рекомендациях, принятых в 2006 году, новые
рекомендации учитывают изменения, произошедшие с тех пор в
преподавании и обучении. Они призваны улучшить развитие ключевых
компетенций людей всех возрастов на протяжении всей жизни и
предоставляют странам-участникам ЕС руководство по достижению этой
цели. Главный фокус делается на поощрении предпринимательской энергии
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и ориентированного на инновации мировоззрения – для раскрытия личного
потенциала, творческих способностей и инициативности.
Кроме этого, ЕК рекомендует шаги по содействию компетенциям в
науке, технологии, инженерном деле и математике (STEM); и мотивации
молодых людей к построению карьеры в данных областях.
2. План мероприятий по цифровому образованию, описывающий, как ЕС
может помочь гражданам, учебным заведениям и образовательным системам
лучше адаптироваться к жизни и работе в век стремительных цифровых
перемен, в частности:
- повысить использование цифровых технологий в процессе
преподавания и получения знания;
- развить цифровые компетенции и навыки, необходимые для жизни и
работы в век цифровой трансформации;
- улучшить образование с помощью привлечения анализа данных и
прогнозирования.
Инициативы включают подключение школ к высокоскоростному
Интернету; масштабирование IT-инструментов для самообразования;
просветительскую кампанию по кибербезопасности и пр.
3.
Рекомендации
относительно
общепринятых
ценностей,
инклюзивного образования и европейского подхода к преподаванию: Эта
инициатива предлагает пути, с помощью которых образование может помочь
молодым людям понять важность общепринятых ценностей и
придерживаться их. Речь идет о ценностях, описываемых в гл. 2 Договора
Евросоюза (Treaty of the European Union); инициатива направлена на
усиление социальной сплоченности, содействие борьбе с популизмом,
ксенофобией, национализмом и распространением фальшивых новостей.
Инициатива также поддерживает инклюзивное обучение в целях
предоставления качественного образования всем учащимся, и европейский
подход к образованию, когда дети кроме прочего знакомятся с наследием и
разнообразием Европы и получают представление, как функционирует
Евросоюз. Для этих целей ЕК займется расширением виртуального обмена
между школами, в том числе поощряя дальнейшее развитие существующих
успешных программ (e-Twinning и Erasmus+).
Инициативы
будут
обсуждаться
на
первом
Европейском
образовательном саммите, который состоится в Брюсселе 25 января (Вика
Рябова В Евросоюзе принята программа обучения граждан цифровым
навикам // http://d-russia.ru/v-evrosoyuze-prinyata-programma-obucheniyagrazhdan-tsifrovym-navykam.html. – 2018. – 19.01).

Потенціал технології blockchain для широкомасштабних змін
прогнозували ще із 2011 року та з часів запуску Bitcoin. Проте лише у
2017-му стався прорив.
Серед основних стимулів до запровадження blockchain у фінансовому
секторі став ажіотаж довкола вартості та коливань курсу Bitcoin наприкінці
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2017-го – на початку 2018 року. За результатами минулого року сервісні
стартапи, котрі надають фінансові послуги на основі blockchain, залучили
близько $240 млн венчурних інвестицій. Проте фінанси у 2018-му стануть не
єдиною галуззю, де буде застосовано цю технологію. Про це пише Forbes.
У сфері охорони здоров’я IDC Health Insights прогнозує, що 20 %
організацій перейдуть за межі пілотних проектів. Вони до 2020 року будуть
масово використовувати цю технологію для обміну даними про пацієнтів та
лікування. Також активно зростатиме напрямок застосування технології у
процедурах відбору кадрів та кадрового менеджменту. Юристи у таких
напрямках своєї діяльності, як захист прав на інтелектуальну власність або
операції з нерухомістю, також переходитимуть на blockchain.
А дослідницький інститут, засновники якого включають IBM, Pepsi Co і
FedEx, взагалі очікує наступного етапу цифрової революції, котра пов’язана
із цим напрямком діяльності. Зокрема, йдеться про сферу інтернету речей,
зростання технологій захисту особистих та корпоративних даних і
формування механізмів для мікротранзакцій між пристроями без участі
людини (Олександр Мельник 2018 рік стане проривним для blockchain у 5
сферах – прогноз // https://nachasi.com/2018/01/19/2018-blockchain. – 2018. –
19.01).

Приняв во внимание предупреждения Центробанка Индонезии о
рисках виртуальных валют, власти страны проверяют использование
биткоинов на острове Бали, где криптовалюта используется в роли
денег; ЦБ и полиция добиваются, чтобы все платежи совершались
только в рупиях.
7 декабря 2017, ЦБ Индонезии запретил использование криптовалют
платежными системами. «Мы обнаружили, изучив посты в соцсетях, что
Бали стал раем для платежей в биткоинах», – пояснил глава
представительского офиса Банка Индонезии на Бали Кауза Иман
Карана (Causa Iman Karana). Поэтому в конце 2017 года представители банка
и полицейские под прикрытием проверили несколько местных компаний,
рекламирующих возможность оплаты своих сервисов в биткоинах, рассказал
Карана.
Команда обнаружила два кафе, по-прежнему предоставляющих услуги
за биткоины, однако 44 компании (включая прокат автомобилей, отели,
турагентства и ювелирные магазины), ранее обещавшие принимать
криптовалюту, на момент проверки прекратили работать с биткоинами.
Кафе-нарушители будут официально закрыты, сообщил представитель
властей (Вика Рябова Власти Индонезии приняли меры против хождения
криптовалюты на Бали // http://d-russia.ru/vlasti-indonezii-prinyali-meryprotiv-hozhdeniya-kriptovalyuty-na-bali.html. – 2018. – 19.01).
Абоненты белорусских мобильных операторов еще долго будут
пользоваться скоростным интернетом в минском метро урывками.
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Проект по прокладке в перегонах метро специального излучающего
кабеля забуксовал. Операторы называют разные сроки его реализации –
от конца 2018, до первой половины 2019 года.
Причина задержки проекта – несогласованность операторов и вопросы
связанные с распределением затрат. С момента презентации проекта
оператором velcom прошло почти полтора года. Реальных подвижек нет до
сих пор.
«Проект по обеспечению мобильной связью всех перегонов минского
метро разделен на три равные части между всеми тремя белорусскими
мобильными операторами. Ввиду технологической сложности этап
разработки и согласования детализированного дизайн-проекта, который
определяет стратегию развития связи в тоннелях метро на основе
утвержденных параметров, потребовал больше времени, чем предполагалось.
В настоящее время идет подготовка конкурсной документации для
проведения проектно-изыскательских работ. После согласования проекта с
метрополитеном начнется закупка оборудования и его монтаж. Затем –
проведение пуско-наладочных работ и тестирование. По оценкам экспертов,
запуск в коммерческую эксплуатацию мобильной связи в тоннелях метро,
учитывая техническую сложность проекта, состоится не ранее конца 2018
года», -сообщили в пресс-службе velcom.
В life:) еще менее оптимистичны при определении даты реализации
проекта:
«Как сообщалось ранее, проект по улучшению качества услуг в
перегонах метрополитена реализуется с участием трѐх операторов мобильной
связи. На данный момент ведѐтся подготовка к тендеру на выбор
организации для разработки проектного решения. Работы по
проектированию планируется начать в самое ближайшее время. Следующим
этапом работ будет закупка и монтаж технологического оборудования.
Точные сроки реализации проекта сейчас назвать сложно, что обусловлено,
как спецификой применяемых технических решений, так и особыми
условиями выполнения работ в минской подземке. По текущим оценкам,
окончание проекта ожидается в первой половине 2019г.», – отметили в прессслужбе.
В компании МТС на запрос о сроках запуска проекта и причинах
задержки его реализации не ответили.
Отметим, что сейчас скоростное соединение с интернет в минском метро
обеспечивается только на станциях. В момент поездки, соединение с сетью
теряется или остается крайне некачественным. Однако, перегоны в минском
метрополитене слишком короткие, чтобы абоненты успели почувствовать
серьезные неудобства. Не исключено, что инвестиции операторов в проект не
смогут окупиться или серьезно повлиять на потребление мобильного
интернет-трафика (Владимир Волков От станции к станции: в Минске
забуксовал
проект
интернетизации
перегонов
метро
//
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https://digital.report/ot-stantsii-k-stantsii-v-minske-zabuksoval-proektinternetizatsii-peregonov-metro. – 2018. – 18.01).

Белорусские операторы приступили к созданию специальных сетей
передачи данных для умных устройств. Такие сети будут способны
существенно упростить коммуникацию между устройствами и позволят
реализовать необычные проекты: от «умных» парковок, до отслеживания
перемещений объектов и людей.
Для этой технологии не рекомендуется использовать широкополосную
сеть, поскольку она плохо приспособлена для передачи мелких пакетов
данных, поэтому появление узкополосной передачи данных (Narrow Band)
предоставляет огромное разнообразие возможностей для устройств
интернета вещей. Основные преимущества NB-IoT (NarrowBand Internet of
Things), конечно, в первую очередь, будут доступны именно операторам (или
любым другим компаниям-поставщикам информации): это и возможность
использования существующей инфраструктуры мобильного оператора; и
улучшение покрытия мобильной сети; и др.
Применение технологии NB-IoT можно найти практически в любой
сфере: транспорт, экология, логистика, здравоохранение, общественная
безопасность, энергетика, учет коммунальных ресурсов, сельское хозяйство.
Примером использования в транспортной сфере является возможность
централизованного управления парковками. На каждое парковочное место
помещается датчик, который определяет, занято данное место или свободно,
и передает эту информацию в единую платформу хранения и обработки
данных. Доступ к данным платформы конечный пользователь получает через
приложение на смартфоне.
Министерство здравоохранения Белоруссии сможет анализировать
корреляцию состава воздуха и уровня заболеваний в различных районах
города.
Технология NB-IoT позволяет реализовать контроль качества воздуха
следующим образом: территория города покрывается тысячами автономных
датчиков, анализирующих состав воздуха и передающих результаты в
единую платформу хранения и обработки данных.
Городская
администрация
получает
возможность
принимать
краткосрочные решения, например, перенаправление транспортных потоков,
или долгосрочные, например, вынос за территорию города объектов
промышленности, которые загрязняют воздух (Белорусские операторы
приступили к созданию специальных сетей передачи данных для умных
устройств // http://open.gov.ru/infopotok/5517379. – 2018. – 15.01).
Президент США Дональд Трамп подписал закон, согласно которому
при создании нового или доработке уже существующего сайта,
предназначенного для общественного доступа, правительственное
агентство должно обеспечить возможность просматривать сайт и
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перемещаться по нему при помощи смартфона, планшета или
аналогичного мобильного устройства.
Документ вступает в силу по истечении 180 дней со дня его
опубликования. Руководству Административно-бюджетного управления
(Office of Management and Budget, OMB) необходимо представить отчѐт
Конгрессу о выполнении требований закона не позднее 18 месяцев со дня
вступления документа в силу (В США подписан закон о мобильности
федеральных
госсайтов
//
http://d-russia.ru/v-ssha-podpisan-zakon-omobilnosti-federalnyh-gossajtov.html. – 2018. – 15.01).

В
Лас-Вегасе
завершилась
международная
медицинская
конференция A4M, которая ежегодно собирает несколько тысяч
экспертов по замедлению процессов старения человека. Наряду с
врачами, представителями компаний по разработке медицинского
оборудования на конференции присутствуют разработчики программного
обеспечения. Они предлагаю новые решения и подходы к самой актуальной
теме в медицине.
Глава департамента маркетинга софтверной компании Artezio
Анастасия Паньшина:
…На конференции технологические компании – в явном меньшинстве.
Присутствуют только носители профильных технологий – платформ
электронного медицинского документооборота, систем для обработки
данных и так далее. Такие компании заинтересованы в контакте с
представителями медицинской сферы. С одной стороны, им интересно
представить свои разработки профильным специалистам, с другой –
получить от них обратную связь. Если у компании есть опыт в медицинской
сфере, понимание потребностей лабораторий и исследовательских
организаций, то ей стоит обратить внимание на подобные конференции.
Медицина сегодня крайне нуждается в информационных технологиях и
системах автоматизации. Несмотря на то, что при диагностике и лечении
медики используют самое современное оборудование, перспективные
информационные решения применяются далеко не везде. Это ведет к тому,
что медучреждения Америки либо пользуются устаревшими решениями,
либо внедряют новые очень медленно.
Технические решения, которыми оперируют медицинские компании в
США не унифицированы. Это замедляет, а иногда и препятствует обмену
информации. Представьте ситуацию, когда лаборатории могли бы
сотрудничать друг с другом, обмениваться данными исследований, но не
могут делать это оперативно из-за того, что располагают устаревшими
технологическими решениями, или платформами, которые не подразумевают
применение единых стандартов работы с данными. Кроме этого не нужно
забывать и о пациентах, которые очень часто получают доступ к личной
информации через интернет. Далеко не всегда, веб-решения клиник и
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лабораторий являются дружелюбными по отношению к обычным
пользователям.
…Проблема в том, что распространение даже самых популярных
стандартов идет в США очень медленно. Например, некоторые компании
готовы переходить на стандарт Health Level 7, но не делают этого из-за того,
что HL7 не внедряют их партнеры, а односторонняя модернизация систем
приведет к коммуникационному разрыву. В США, в медицинской сфере,
применение информационных технологий в большинстве случаев не
стандартизировано, и это очень большая проблема для рынка. Благодаря
единым стандартам медицинский бизнес получил бы импульс для развития.
Лаборатории и учреждения смогли бы наладить тесные партнерские связи,
проводить исследования опираясь на данные друг друга.
Я не говорю, что медицина в Америке не двигается в сторону создания
некой глобальной информационной платформы. Положительный опыт есть,
но его пока недостаточно, чтобы говорить про устойчивую тенденцию. Все
происходило бы значительно быстрее если бы проблема стандартизации
коммуникаций касалась не только средних и небольших компаний, но и
крупного бизнеса. Но крупные корпорации не воспринимают эту проблему, у
них другие задачи и приоритеты.
Есть небольшой интерес со стороны Европы, но его можно назвать
академическим. Европейский вектор развития информационных систем в
медицине во многом отличается от американского. В Европе уже действуют
свои стандарты обмена медицинской информацией и в ЕС вопросам
взаимодействия медучреждений и лабораторий уделяется достаточно много
внимания. В СНГ, кстати, за счет централизованного управления
медициной достижений в области стандартизации передачи данных больше
чем в США. Но если мы говорим о конференции A4M, то да, она пока
интересна в основном только американским компаниям.
…Запросы в основном не касаются глобальных проблем. Как правило,
медучреждения стремятся решить задачи, которые помогут им лучше
работать с клиентами. Я говорю про работы, связанные с улучшением
интерфейса существующих приложений, разработку портальных и
мобильных решений.
Есть задачи по доработке существующих систем, но и одновременно
обращения по разработке чего-то нового. Если мы говорим о новшествах, то
среди трендов – разработка платформ для профильного взаимодействия.
Этого сейчас очень не хватает рынку и такого рода запросы поступают все
чаще и чаще.
Наш партнер предлагал присутствовавшим на конференции
представителям компаний принять участие в создании инновационной
платформы по профильному взаимодействию игроков. Он получил только
один отказ, что свидетельствует о высоком желании медицинского бизнеса в
США обеспечить себя инструментами для эффективного информационного
обмена. Аналогичные наблюдения есть и у нас – многие готовы идти на то,
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чтобы изменить ситуацию с отставанием в области использования новых
технологий. Правда, как и на любом рынке, есть игроки, которые уверены в
своих решениях, работающих хорошо до наступления момента агрессивной
конкуренции. Как только у группы сильных компаний начнутся менять
технологические решения в лучшую сторону и обозначится приток клиентов
– то у других компаний понимание того, что нужно что-то менять станет еще
более явным.
Предлагать что-то новое на медицинском рынке очень сложно.
Некоторые компании уже взаимодействуют с крупными технологическими
вендорами. Более того, например, Intel спонсирует ряд лабораторий
предлагая им ряд передовых решений, но тем самым закрывая их от
инновационных предложений других компаний. Другие игроки обычно сами
прощупывают рынок ориентируясь на показатель удовлетворенности
конечных пользователей систем – врачей, лабораторий, госпиталей,
пациентов.
Открытой медицина не стала. Ограничения на распространение
информации сохраняются. Должна существовать врачебная тайна, но
пациент и врач стали более мобильными и активными интернетпользователями. А значит появились дополнительные запросы на
предоставление данных с учетом существующих требований к их защите и
идентификации их потребителя.
Как
быстро
медицина
начнет
использовать
передовые
коммуникационные решения не только информационного, но и
практического профиля. Насколько медицина близка к повсеместному
использованию методов дистанционной диагностики и лечения?
Время информационной унификации в медицине скоро наступит.
Телемедицина – трендовое направление, которое развивается во многих
странах. Но опять мы приходим к проблеме разрозненности технических
решений и отсутствию стандартов. Не должно быть «зоопарка» технологий и
решений. Может существовать огромное число устройств, но они должны
использовать единый стандарт передачи данных. Только это позволит
использовать информацию различными госпиталями и системами, а не
только теми, которые входят в закрытый круг. Время информационной
унификации в медицине скоро наступит. Но пока мы видим лишь желание и
первые попытки создать медиков эффективно использовать новые
технологические и программные возможности.
Стремление к единым стандартам сильно среди крупных корпораций. А
вот небольшим и средним компаниям еще предстоит осознать необходимость
перемен. Но такое понимание постепенно приходит и медицинский бизнес в
среднем сегменте задумывается о переработке действующих решений и
использовании новых, чтобы они становились привлекательными и для
партнеров, и для их клиентов. Потребность в переменах мы очень четко
можем проследить (Владимир Волков Эксперт: Медицина далека от
создания
глобальной
информационной
платформы
//
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https://digital.report/ekspert-meditsina-daleka-ot-sozdaniya-globalnoyinformatsionnoy-platformyi. – 2018. – 15.01).

Главный терапевт Министерства здравоохранения Александр
Вербовиков:
В 2018 году продолжится реализация подпрограммы госпрограммы
«Здоровье народа и демографическая безопасность» по реорганизации
поликлинического звена.
Подразумевается не только получение медиком новых компетенций, но
и переоснащение кабинетов. Врача общей практики оснастят
современными
электронными
тонометрами,
переносным
электрокардиографом, планшетами и др.
Планируется закупка планшетов с возможностью считывания
штрихкодов, чтобы с помощью электронной пластиковой карты пациента
можно было на дому получить информацию о нем.
Будет модернизировано рабочее место врача общей практики. Он будет
иметь доступ к общей информационной базе, где сможет увидеть
медицинскую информацию о пациенте, его госпитализациях, лечении, о том,
какие лекарственные препараты принимал и когда проходил
инструментальные и лабораторные методы исследования.
Такие нововведения, позволят идти в ногу с современной технологичной
медициной. Переход на общеврачебную практику будет постепенным – до
2020 года. На данный момент готовятся нормативные правовые акты. Идет
согласование табеля оснащения кабинета, сумки-укладки врача (В рамках
развития электронной медицины врачей оснастят планшетами //
http://e-gov.by/ivents/v-ramkax-razvitiya-elektronnoj-mediciny-vrachejosnastyat-planshetami. – 2018. – 14.01).
Открытые данные признаны одним из главных инструментов
экономического роста. Согласно докладу The Global Impact of Open Data,
одна только платформа OS Open Data от картографической компании
Ordnance Survey за первые 5 лет прибавит к ВВП Великобритании не
менее 13 миллионов фунтов стерлингов.
Крупные компании реагируют на новый тренд влияния открытых
данных, открывая собственные данные сообществу разработчиков.
В американском Open Data 500 Companies можно найти Amazon Web
Services, Enigma.io, J.P. Morgan Chase, GitHub, Uber, Canon, сервисы Google и
десятки других компаний.
Часть корпораций и вовсе объединяется, и создает совместные
инициативы на основе открытых данных.
Сотрудничество корпораций со стартапами в таких инициативах – и
вовсе обоюдно выгодный процесс. Крупная компания, открывшая свои
данные, получает целое сообщество разработчиков и предпринимателей,
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готовых создавать приложения, совместимые с уже существующими
продуктами корпорации.
Компания может выбрать стартап, идея которого ее заинтересовала,
доработать ее, выкупить разработку или заключить эксклюзивное
соглашение о сотрудничестве на постоянной основе.
Стартапы, в свою очередь, получают данные, на базе которых можно
создать ценный продукт и заработать деньги – либо масштабируя проект на
другие страны, либо продав разработку отдельной компании.
При этом общество и государство получают пользу в виде развития
экономики и новых технологий, упрощающих жизнь каждого человека по
отдельности и всей страны в целом.
Открытие данных и сотрудничество со сторонними разработчиками
позволяет компаниям не только повлиять на мировую экономику, но и
решить собственные текущие задачи: создать приложения и расширить их
функционал, персонализировать сайт, улучшить работу службы поддержки,
определить новые рынки и риски (Влияние открытых данных на бизнессреду // http://open.gov.ru/infopotok/5516574. – 2018. – 11.01).

Министр юстиции Южной Кореи Парк Санг-ки (Park Sang-ki):
Правительство готовит законопроект, запрещающий торговлю
криптовалютами в стране.
Пресс-служба министерства пояснила, что план запрета на
криптовалюты анонсирован после «обстоятельных обсуждений» с другими
госведомствами, включая Минфин и финансовых регуляторов.
После того, как законопроект будет представлен, его должно будет
одобрить большинство из 297 членов Национальной ассамблеи.
После заявления министра локальная цена биткоина упала на 21 % – тем
не менее, биткоин торгуется в Корее примерно на 30 % выше, чем в других
странах. Как отмечает местный аналитик по криптовалютам, вовлеченность
населения в торговлю виртуальными валютами «вызывает тревогу» и может
перерасти в эпидемию игромании (компьютерные игры в Корее
исключительно популярны и пропагандируются правительством как новая
отрасль индустрии развлечений. – ред.): этим занимаются все – от студентов
до домохозяек. Всего в Южной Корее имеют хождение более дюжины
криптовалют.
Накануне заявления министра полиция и налоговые службы провели
рейды на нескольких крупных криптовалютных биржах, их подозревают в
уклонении от уплаты налогов (Вика Рябова Южная Корея заявила о
намерении запретить криптовалюты
в стране
//
http://drussia.ru/yuzhnaya-koreya-zayavila-o-namerenii-zapretit-kriptovalyuty-vstrane.html. – 2018. – 11.01).
Президент Нурсултан Назарбаев поручил внедрить технологию
блокчейн на государственном уровне. Правительство Казахстана
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нацелилось на технологическую модернизацию экономики. Для этого была
создана государственная программа «Цифровой Казахстан», в которой для
блокчейна отведена отдельная роль.
В Казахстане полномочия по внедрению и изучению данной технологии
отданы Международному финансовому центру Астана (МФЦА). Недавно
Майкрософт подписал договор о стратегическом партнерстве с МФЦА, они
объединят усилия для развития рынка блокчейн-технологии и создадут
совместный инновационный центр по изучению блокчейна, по
образовательным курсам для того, чтобы повышать грамотность граждан и
организаций в этом вопросе (Казахстан внедряет блокчейн на
государственном уровне // http://open.gov.ru/infopotok/5516572. – 2018. –
10.01).
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Новітня бібліографія зарубіжних та вітчизняних
досліджень з проблематики електронного урядування
Агонга Оинбоноха Фрэд Развитие Электронного правительства в
Федеративной Республике Нигерия: организационно-экономический аспект :
автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата
экономических наук : специальность 08.00.05 Экономика и управление
народным хозяйством (специализация – экономика, организация и
управление предприятиями, отраслями, комплексами). – Минск, 2017. – 27 с.
Цель работы: разработка предложений по совершенствованию организационноэкономических подходов в развитии электронного правительства в Нигерии. Полученные
результаты и их новизна: разработаны научно обоснованные теоретико-методологические
подходы к формированию электронного правительства, уточняющие основные положения
концепции электронного правительства, включая рассмотрение электронного
правительства как инновационной информационно-организационно- технологической
платформы для совершенствования государственного управления путем снижения
издержек предоставления государственных услуг населению и бизнесу. Предложен
подход к оценке экономической эффективности затрат на электронное правительство на
основе GAP-анализа. Обоснованы предложения по совершенствованию организационной
структуры управления развитием электронного правительства в Нигерии. Рекомендации
по использованию: в органах государственного управления при разработке и реализации
мероприятий по эффективному применению технологий электронного правительства и
экономическом обосновании затрат на его отдельные компоненты, а также в учреждениях
высшего образования при формировании учебных курсов, связанных с тематикой
электронного правительства. Область применения: государственное управление, научные
исследования, при подготовке специалистов в сфере государственного управления и
управления государственными информационными системами.

Бауэр В. П., Сильвестров С. Н., Барышников П. Ю. Блокчейн как основа
формирования дополненной реальности в цифровой экономике //
Информационное общество. – 2017. – № 3. – С. 30–40. На основе анализа
технологий блокчейна, криптовалют и дополненной реальности предпринята попытка
обосновать блокчейн как основу для формирования дополненной реальности в цифровой
экономике. Рассмотрена возможность применения блокчейна в новом качестве для
управленческого учета, включая время- и процессно-ориентированный учет затрат, в
системе оборонно-промышленного комплекса, обеспечивающего выпуск специальной
продукции, нормативно регламентированной по времени и затратам.

Бережна К. С. Роль публічних бібліотек України у поширенні
електронного урядування [Електронний ресурс] / Культура та інформаційне
суспільство
ХХІ
століття.
–
2017.
–
Режим
доступу:
http://eprints.kname.edu.ua/47508/1/Berezhna %20K.pdf. – Назва з екрана.
Процес демократизації українського суспільства та активізація впливу громадян на
діяльність органів державної влади за допомогою електронного урядування, неможлива
без допомоги публічних бібліотек України, які є невід’ємною частиною інформаційнокомунікаційної інфраструктури держави.
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Джига Т. В. Проблемні питання розвитку електронного урядування в
Україні [Електронний ресурс] / Національний інститут стратегічних
досліджень.
–
Режим
доступу:
http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/elekron_vriaduv-26faf.pdf. – Назва з
екрана. У записці розглянуто поточний стан розвитку електронного урядування за
напрямами, визначеними Концепцією розвитку електронного урядування в Україні.
Окреслено основні проблемні питання в цій сфері. Сформульовано пропозиції щодо
реалізації державної політики у сфері розвитку електронного урядування на 2018-2019 рр.

Дружинин А. М. Интернет-коммуникации в гражданском обществе:
методологический анализ / // Информационное общество. – 2017. – № 3. – С.
24–29. В статье рассмотрены интернет-коммуникации в контексте их роли в построении
и функционировании гражданского общества. Выявлены ресурсы так называемых
внутренних онлайн-коммуникаций с точки зрения вовлечения индивидов в совместные
действия. Проанализированы факторы, обеспечивающие эффективную работу онлайнресурсов гражданского общества. Исследование сфокусировано на проблеме
сосуществования виртуальных и офлайновых взаимодействий.

Золотухин А. Д., Киселев А. С. Основные категории, принципы и модели
электронного государства // Право и образование. – 2017. – № 7. – С. 57–69.
В данном исследовании раскрываются основные понятия, принципы, особенности
функционирования института «электронного государства». Со второй половины XX века
в мировом масштабе проводится внедрение современных информационнотелекоммуникационных технологий в систему государственного управления. Постараемся
проанализировать положительные и отрицательные стороны моделей электронного
государства, существующих в мире, и определить наиболее предпочтительную модель.

Малинка К. С. Електронне урядування, цифрова епоха та нерівність //
Капіталізм, популізм та модерн : VIIІ міжнародна науково- практична
конференція з соціології (м. Київ, 18-19 травня 2017 р.) / Укладачі А. А.
Мельниченко, П. В. Кутуєв, О. О. Онуфрієнко. – Київ : Видавничий дім
«Гельветика», 2017. – С. 227–229. На основі проведеного аналізу, було виявлено, що
впровадження системи електронного урядування дозволяє владі коригувати
адміністративні процеси у визначеному напрямку, удосконалювати організаційний,
правовий, ресурсний механізми державного управління. Електронне урядування, перш за
все, забезпечує відкритість і прозорість діяльності органів влади всіх рівнів, а також
підвищує довіру громадян до влади, забезпечує більш ефективне і менш витратне
адміністрування.

Марченко В. Модернізація механізму електронного урядування в
органах виконавчої влади України // Вісник Пенітенціарної асоціації
України. – 2017. – № 1. – С. 39–47. У статті звернено особливу увагу на
неефективність сучасного механізму впровадження електронного урядування в Україні, і
виявлені основні його недоліки. Проаналізовані основні підходи до розробки та
вдосконалення механізму електронного урядування, у тому числі з урахуванням вимог і
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стандартів Європейського Союзу. Запропоновані основні напрямки модернізації
механізму впровадження електронного урядування в органах виконавчої влади України.

Насиров Рауф Информатизация работы правительства Азербайджана
нацелена на удобство обслуживания пользователей электронных видов услуг
// Бакинский рабочий. – 2017. – 22 марта (№ 33). – С. 5.
Чальцева О. М., Лавріщева А. О. Е-урядування: перспективи
впровадження в українському просторі // Політичне життя. – 2017. – №. 4. –
С. 48–53. Розглянуті тенденції швидкого зростання інтернет користувачів, що
обумовили інтеграцію інтерактивних технологій в усі сфери суспільного життя. Описані
переваги переходу від традиційної системи управління державою до електронної форми.
Проаналізовані головні проблеми, з якими стикається українська держава при
впровадженні принципів електронного урядування, які гальмують процес її розвитку:
проблема надання електронних послуг громадянам, низький розвиток IT-сфери, недостача
спеціалістів, проблема прозорості в ухваленні рішень, а також недостатнє фінансування
сфери. Розкриті перспективи розвитку електронного урядування в Україні.

Чугунов А. В. Взаимодействие граждан с властью как канал обратной
связи в институциональной среде электронного участия // Власть. – 2017. –
№ 10. – С. 59–66. Статья посвящена феномену электронного участия, которое
понимается как комплекс методов и инструментов, обеспечивающих электронное
взаимодействие граждан и органов власти с целью учета мнения граждан в
государственном и муниципальном управлении при принятии политических и
управленческих решений. На основе анализа нормативной правовой базы,
легитимирующей отдельные компоненты электронного участия, представлена
институциональная модель функционирования этих компонентов с учетом интересов
центров принятия решений на федеральном и региональном уровнях.

Электронное правительств для эффективного управления : пособие /
[И. И. Ганчерѐнок и др.]. – Минск: ИВЦ Минфина, 2017. – 212 с.
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