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ОБЛАСНИЙ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИЙ ЦЕНТР ЯК 

СКЛАДОВА УДОСКОНАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ОДЕСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ 
 

Розглядається питання створення інформаційно-аналітичної 

служби в регіоні як складової удосконалення інформаційної діяльності 

Одеської облдержадміністрації. Визначено основні напрями діяльності 

«Обласного інформаційно-аналітичного центру».  

Ключові слова: обласний інформаційно-аналітичний центр, 

інформатизація регіону, Одеська облдержадміністрація.  
 

Рассматривается вопрос создания информационно-аналитической 

службы в регионе как составляющей совершенствования информационной 

деятельности Одесской облгосадминистрации. Определены основные 

направления деятельности «Областного информационно-аналитического 

центра». 

Ключевые слова: областной информационно-аналитический центр, 

информатизация региона, Одесская облгосадминистрация. 
 

The author investigates the creation of information and analytical services 

in the region as a part of the improvement of information activities of the Odessa 

regional state administration. The basic directions of activity of "Regional 

information-analytical centre" are determined. 

Keywords: regional information-analytical center, Informatization of the 

region, the Odessa regional state administration. 
 

Інтеграційні процеси України в Європейське співтовариство 

зумовлюють необхідність модернізації нормативного та 

організаційного підходів до впровадження інформаційних технологій 

у всі сфери життя суспільства. Ще наприкінці 90-х років минулого 

століття гостро постало питання про необхідність утворення 

ефективної та сучасної системи управління органів влади всіх рівнів за 

рахунок використання новітніх інформаційних технологій. 

Окремим аспектам інформаційно-аналітичного забезпечення 

державної політики, органів державної влади присвячено роботи таких 

науковців, як В. Б. Авер’янов [1],  В. Бакуменко [2], А. Дегтяр [3], В. С. 

Цимбалюк [6] та ін. Проте зазначені дослідники розглядали 

здебільшого загальні проблеми інформаційних відносин, аналітичного 
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забезпечення формування державних управлінських рішень, 

інформаційного забезпечення, інформатизації. У межах даного 

дослідження висвітлюється питання створення інформаційно-

аналітичної служби в регіоні, що є складовою удосконалення 

інформаційної діяльності Одеської облдержадміністрації. 
Правовою основою вдосконалення концепції національної 

політики щодо впровадження ІКТ у всі сфери суспільних відносин став 

Закон України «Про основні засади розвитку інформаційного 

суспільства в Україні на 2007-2015 роки» [6], який прийнято з метою 

вдосконалення державного управління, відносин між державою і 

громадянами, становлення електронних форм взаємодії між органами 

державної влади та органами місцевого самоврядування і фізичними та 

юридичними особами.  

Для виконання задач з інформатизації регіону, розпорядженням  

Одеської облдержадміністрації від 26 грудня 1997 року № 910  було 

створено підприємство «Обласний інформаційно-аналітичний центр». 

Головною метою діяльності підприємства «Обласний 

інформаційно-аналітичний центр» (далі ОІАЦ) є побудова 

інформаційного суспільства та регіонального фрагменту 

«Електронного уряду», удосконалення системи забезпечення 

керівництва регіону повною і достовірною інформацією для підтримки 

процесів прийняття управлінських рішень, створення умов для 

підвищення рівня і темпів розвитку народногосподарського комплексу 

області на основі впровадження сучасних інформаційних технологій в 

основні сфери життєдіяльності, забезпечення інформаційних потреб 

населення області. 

У 2000 році на базі «Обласного інформаційно-аналітичного 

центру» відбувся І Всеукраїнський форум «Україна – від електронного 

офісу до електронного уряду», рішенням якого позитивно оцінювалася 

ідеологія будування інформаційно-телекомунікаційної 

інфраструктури регіону та робота Центру щодо виконання задач 

інформатизації області у межах Національної програми інформатизації 

України, крім того, рекомендувалася для впровадження в інших 

регіонах України. 

Основним завданням ОІАЦ є забезпечення виконання 

Регіональної програми інформатизації Одеської області. 

Основними напрямами діяльності ОІАЦ є:  
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- експлуатація та розвиток Одеської обласної інформаційно- 

телекомунікаційної мережі органів виконавчої влади та місцевого 

самоврядування; 

- забезпечення збору, обробки, накопичення та передачі 

інформації, виконання операторських функцій; 

- створення та супроводження баз даних та програмних 

продуктів; 

- розробка, виробництво, впровадження, обслуговування, 

дослідження ефективності систем і засобів технічного захисту 

інформації, наданням послуг у галузі технічного захисту інформації;  

- розробка, виробництво, використання, експлуатація, 

сертифікаційні випробування, тематичні дослідження, надання послуг 

в галузі криптографічного захисту інформації;  

- послуги електронного цифрового підпису;  

- проведення робіт щодо сертифікації електронного обладнання 

та програмних засобів;  

- надання телекомунікаційних, інформаційно-аналітичних послуг 

з використанням сучасних інформаційних технологій суб'єктам усіх 

форм власності, у тому числі суб'єктам малого та середнього 

підприємництва;  

- навчання державних службовців та фахівців у галузі технічного 

захисту інформації, комп'ютерних мереж та інформаційних 

технологій;  

- проведення робіт щодо впровадження інформаційних 

технологій в повсякденну діяльність органів виконавчої влади та 

місцевого самоврядування області;  

- проведення науково-дослідних та дослідно-конструкторських 

робіт в галузі інформаційних технологій, захисту інформації та 

створення нових технологій;  

- проведення виставок, семінарів та конференцій. 

На виконання пункту 36 Плану заходів з виконання завдань, 

передбачених Законом України  «Про Основні засади розвитку 

інформаційного суспільства в Україні», затвердженого 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15.08.2007 № 653-р в 

Одеській облдержадміністрації впроваджується пілотний проект з 

надання юридичним та фізичним особам адміністративних послуг на 

основі електронної інформаційної системи «Електронний регіон».  

Електронна взаємодія між органом виконавчої влади та фізичними і 
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юридичними особами будується на основі обміну даними в XML-

форматі згідно ТУ У 30.0-33240054-001:2005. 

Сьогодні Центр залишається провідником сучасних ІТ-

технологій в усі галузі економіки Одеської області. Створюються нові 

проекти, залучаються міжнародні інвестиції та нові партнери. Саме 

реалізація завдань ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» та 

дотримання вимог і рекомендацій Концепції створення 

інформаційного суспільства в Україні  є пріоритетом у роботі 

Обласного інформаційно-аналітичного центру. 

Отже, зважаючи на викладене вище, варто зазначити, що 

діяльність «Обласного інформаційно-аналітичного центру» є  

складовою удосконалення інформаційної діяльності 

облдержадміністрації, яка входить до інформаційно-аналітичної 

системи загальнодержавного рівня, результати цієї діяльності можуть 

впроваджуватися у інших регіонах України.   
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