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IMPLEMENTATION OF MANAGEMENT SMART 
TECHNOLOGIES AS A WAY TO INCREASE 
THE EFFECTIVENESS OF PUBLIC ADMINISTRATION

The article shows the role and place of management technologies in public administration and 
local self-government. The distinctive features of government technology compared with other 
technologies are shown. They come down to influencing politics, law, economics, sociology, 
applied mathematics and the direction of the results of applying managerial technologies not to 
individual objects, but to social development in any field, regardless of the level of management. 
The definition of the cumulative content of technologies of managerial activity is provided. The 
role of technologization of management systems as an influential factor in increasing the 
efficiency of public administration and local self-government is emphasized. 
The methodological foundations for the use of smart technologies in the technologization of 
public administration and local self-government in their construction are formulated. The need 
for compatibility of smart management technologies with blockchain technology is noted. 
Recommendations on their practical application are given. 
Keywords: public administration and local self-government, management technologies, 
technological management tools, internal components and communications of technologies, the 
concept of smart management, methodological foundations for building smart management 
technologies. 
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управлінські технології за змістовною сутністю 
являють собою об’єктивну сукупність логічних, взаємопов’язаних, інформаційних, аналітичних, 
технологічних, організаційних та інших елементів як складників управлінської діяльності. Вони 
спрямовуються на виконання державних і місцевих управлінських функцій органів управління шляхом 
послідовного застосування спеціальних методів здійснення операцій, процедур, прийомів і пристроїв 
і необхідних ресурсів, які можна описати в термінах процесного управління – вхід – процес –
результат – вихід і дії, які вони забезпечують, використовуючи взаємозв’язки, параметри, 
характеристики й особливості управлінського впливу, що змінюються в процесі суспільного руху
з дотриманням або з непорушенням існуючого законодавства
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реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених регіональних 
стратегій і планів заходів 2015 Офіційний веб-сайт Верховної Ради України
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