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У статті визначається сутність поняття "Електронне урядування" (Еурядування), розкриваєть
ся його багатогранність, детально аналізуються аспекти функціонування цієї сфери застосу
вання інформаційнотелекомунікаційних технологій (ІКТ), зокрема, у державному управлінні
(технічний аспект, економічний, прикладний, соціальнопсихологічний та ін.). Йдеться також
про важливу роль Еурядування у процесах оптимізації й модернізації роботи органів держав
ної влади (ОДВ), його використання як дієвого механізму суспільних перетворень, конструк
тивної й плідної взаємодії влади і громадян.
This article defines the essence of the concept of Electronic government (Egovernment), which
reveals its many facets, are analyzed in detail aspects of the application of information and
telecommunication technologies, in particular in public administration (technical, economic, applied,
social, psychological, etc.). It is also about the important role of Egovernment in the processes of
optimization and modernization of work of public authorities, its use as an effective mechanism for
social change, constructive and fruitful interaction between government and citizens.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Наприкінці минулого століття науковотехнічний
прогрес подарував людству Інтернет — всесвітню сис
тему взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базу
ються на комплекті Інтернетпротоколів. Він складаєть
ся з мільйонів локальних і глобальних приватних, пуб
лічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'я
заних між собою за допомогою різноманітних дротових,
оптичних і бездротових технологій. Інтернет є фізичною
основою для розміщення величезної кількості інформа
ційних ресурсів і послуг, завдяки чому відкрив для насе
лення земної кулі безліч можливостей отримання інфор
мації.

Маючи доступ до Інтернету, сьогодні можна, приміром,
контролювати державні витрати, зареєструвати шлюб, при
ватне підприємство, причому протягом однієї години, оми
наючи так звані "коридори влади", години й дні очікування,
простоювання у довгих чергах. Для цього достатньо увійти
на інтернетресурс Електронного уряду та використати влас
ну IDкартку. Саме на такому рівні відбувається взаємодія
громадян з державою, приміром, у сьогоднішній Естонії, яка
ділиться з іншими країнами, в тому числі з Україною, своїм
досвідом у цій сфері. Тим часом на наших теренах, де уряд
обіцяв втілити цю систему до 2015 року, поки що все обме
жується переважно оновленням офіційних вебсайтів най
вищих владних органів [1].
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То що ж собою представляє Електронний уряд, які його
призначення й роль у сучасному суспільстві? Передусім слід
розуміти, що це — не окремий ресурс, а єдина глобальна
система автоматизованої взаємодії органів державної вла
ди з громадянами. У ній відбувається безперервний рух до
кументу між відомствами та наявна можливість здійснення
паралельних операцій з метою економії часу. Саме тому та
кий спосіб урядування має свої очевидні переваги, щонай
менше — прозорість та зручність. Детальніше — у цій ро
боті.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Впровадження ІКТ у діяльність органів державної
влади, перехід людства на нові рівні отримання та збер
ігання інформації, електронний документообіг — ці та
інші споріднені теми є одними з найактуальніших у світі.
Вони — предмет величезного числа наукових праць
вітчизняних і зарубіжних фахівців, інтерес до них з ча
сом не зменшується, як і не зупиняється подальший роз
виток технологій, що надають нові й нові можливості,
зокрема, для мінімізації перешкод при взаємодії сусп
ільства з владою.
"Піонерами" у цій сфері вважаються західні демокра
тичні країни. Там ще з феодальних часів суспільні відноси
ни оформлялися у формі контрактів — писаних документів.
Європа наслідувала римські традиції писаного права й чітко
го визначення процедур: будьякі зміни у правовій системі
фіксувалися на папері з усіма реквізитами — печатками й
підписами.
Для більшості європейців і нині важливі події, зміни в
житті — строго регламентовані й письмово зафіксовані про
цедури. Тому свого часу логічно виникла ідея автоматизо
ваного керування суспільством за допомогою прописаних і
стандартизованих процедур: ідея електронного уряду.
Поняття "Електронного уряду" на Заході виникло на
початку 90х років, а практичне втілення знайшло лише на
прикінці минулого століття.
Першим у світі ідею урядового порталу реалізував Син
гапур. Ресурс не лише надає інформацію про органи вла
ди, але й уможливив електронний зв'язок з державними
установами, звільнивши громадян від зайвого їх відвіду
вання. Сервер підтримує функціонування таких розділів:
бізнес, оборона, освіта, зайнятість, охорона здоров'я, жит
ло, правопорядок та ін. У розділі "Сім'я" можна одружи
тися, у "Правопорядку" — відправити до поліції повідом
лення про певну подію. Кожна державна установа підтри
мує свій сектор.
Законодавча система США випередила всіх у процедур
ному підході до фіксації змін у житті суспільства, тому при
родно, що саме ця держава у питаннях розроблення мережі
Електронного уряду стала однією з перших у світі. Ще в
лютому 1997 р. офіційні органи виступили там з ініціативою
"Удосконалення урядової діяльності через нові технології",
а 2000го р. стартував проект FirstGov, що об'єднав близь
ко 20 000 сайтів державних органів різних рівнів. Проект
здійснювався кількома етапами: до 2002 р. проводилися
нескладні операції (оформлення водійських ліцензій, запов
нення окремих електронних документів); 2002—2005 рр. —
створювався єдиний сайт Електронного уряду, який дозво
лив американцям спілкуватися в Інтернеті як із представни
ками федерального уряду, так і з органами урядування
штатів і міст.
В Європі лідером впровадження інформаційнотеле
комунікаційних технологій у сферу державного управлін
ня є Великобританія — з 2000 р. там реалізується програма
"Ecitizen, ebusiness, egovernment" ("Електронний грома
дянин, електронний бізнес, електронний уряд") у рамках
проекту "Стратегічної структури для обслуговування сусп
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ільства в інформаційному столітті". Програма передбачає
розвиток і використання всіх електронних видів державних
послуг — вони можуть надаватися через Інтернет, мобіль
ний зв'язок, цифрове телебачення, центри обслуговування
викликів (колцентри). Громадяни можуть одержувати в
Інтернеті довідки й документи, подавати скарги й заяви, за
повнювати податкові декларації, отримувати реакцію на свої
запити в режимі онлайн тощо [2].
Механізми взаємодії органів влади з громадськістю за
допомогою ІКТ, методи й форми їх удосконалення в своїх
роботах розкрили численні зарубіжні науковці, зокрема, М.
Кастельс, О. Тоффлер, К. Боулдінг, З. Бжезинський, А. Ту
рен, Й. Масуда, Дж. Нейсбіт, У. Дайзард, Р. Абрис, Б.
Гібсон, Дж. Ван Дейк, Р. Катц, Д. Белл, М. Порат, Р. Девіс
та ін.
Науковотворчий доробок українських дослідників
щодо впровадження новітніх технологій у державне управ
ління є не менш значущим, порівняно зі світовим, глибоко
аналітичним. Він, зокрема, представлений працями (від ста
тей до навчальних посібників, підручників) таких авторів, як
А. Бондаренко, Г. Бортко, В. Брижко, О. Голобуцький, О.
Шевчук, Д. Дубов, В. Фурашев, Д. Дюжев, І. Жиляєв, І.
Малюкова, М. Демкова, С. Чукут, І. Клименко, К. Линьов, А.
Серенок, П. Клімушин та ін.
ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Всебічне дослідження парадигми Електронного уряду
вання, аналіз науковотеоретичних засад і практичного
ефекту від його повного або часткового впровадження у
систему взаємодії держави й суспільства. У статті визнача
ються етапи цього масштабного проекту, а також специфічні
особливості функціонування Електронного уряду в Україні
й зарубіжжі.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Наприкінці ХХ століття стала очевидною криза класич
них моделей державного управління, які вже не відповіда
ли інформаційним, екологічним, економічним і соціальним
наднаціональним викликам часу. Серед пропонованих но
вих концепцій керування державою найдієвішою та найпер
спективнішою виявилася парадигма Електронного уряду —
інтерактивної системи, що підносить на вищий щабель про
цеси взаємодії громадянина й держави і є виконавчою скла
довою діяльності уряду.
У реалізації Президентської програми "Стратегія
комп'ютеризації управління", створеної урядом США
2002го р., зокрема, зазначено: "У сучасному суспільстві
відзначається постійне посилення взаємозв'язку між
різними сферами життя, а за допомогою Інтернету ство
рені колосальні можливості для поліпшення обслугову
вання населення. Користуючись телефонним зв'язком та
Інтернетом, люди мають доступ до отримання послуг 24
години на добу сім днів на тиждень. Понад 60% корис
тувачів Інтернету відвідують державні вебсайти. Комп'
ютеризація управління дозволить платникам податків
зберегти значні кошти, збагатить їх досвід у питаннях
управління державою й сприятиме ефективнішому задо
воленню потреб. Президент створив цілий блок "Комп'
ютеризація управління, яка розширюється" у рамках
Програми з менеджменту, що складається з п'яти час
тин. Це дозволить державним установам більше зосере
дитися на інтересах громадян і результатах, котрі до
сягнуто.
Федеральні витрати на інформаційні технології (ІТ)
у Сполучених Штатах 2002го р. перевищать 48 мільярдів
доларів, а 2003го р. становитимуть 52 мільярди доларів.
Такий рівень витрат на ІТ забезпечує широкі можливості
для перетворення наявної системи на комп'ютеризова
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не управління, спрямоване на задоволення інтересів гро
мадян.
На розвиток Інтернету й справді витрачається переваж
на більшість поточних федеральних інвестицій в ІТ, резуль
татом чого стало створення понад 35 мільйонів вебсторінок
на понад 22 000 вебсайтів. Однак підходи до розвитку ІТ,
що практикувалися раніше, орієнтовані на інтереси відомств,
обмежували продуктивність зусиль держави й послаблюва
ли її здатність служити людям. Отже, федеральному уряду
необхідно змінити спосіб взаємодії з громадянами за допо
могою використання комп'ютеризованої системи управлін
ня. Ця доповідь є планом дій федерального уряду з комп'ю
теризації управління. Першорядними цілями ініціативи Пре
зидента Америки "Комп'ютеризація управління, яка розши
рюється" є:
— спростити для громадян доступ до послуг і взаємо
дію з федеральними державними органами;
— підвищити ефективність і продуктивність роботи дер
жавних органів;
— поліпшити зворотний зв'язок з громадянами й реак
цію державних органів на їх потреби".
Позиція американського Президента щодо реформи
управління базувалася на тому, що державі необхідно ре
формувати власну роботу — переглянути своє ставлення до
бізнесу й до людей, яким вона служить. В основі ідеї — три
принципи:
— акцент на потреби громадян, а не бюрократії;
— орієнтування на результати;
— спирання на ринок з активним заохоченням інновацій.
"Комп'ютеризація управління нині дуже важлива для
задоволення потреб громадян і представників ділових кіл
у взаємодії з урядом, — йдеться у документі. — Вона доз
волить відомствам скоригувати свою діяльність відповід
но до потреб — для значного поліпшення обслуговування
й скорочення невиправданих витрат. Коли ініціативи щодо
комп'ютеризації управління запрацюють ефективно, вирі
шувати питання з державними органами буде простіше,
стане захищеним приватне життя й посилиться безпека.
Приватні особи й представники ділових кіл матимуть уні
кальну можливість зв'язку в режимі онлайн або телефо
ном з єдиним центром надання послуг, який і буде пред
ставляти "Державне управління Сполучених Штатів Аме
рики" [3].
Численні визначення Електронного уряду можна уза
гальнити так: це модель державного управління, заснова
на на сучасних ІКТ, створена з метою підвищення ефек
тивності й прозорості влади та встановлення суспільного
контролю над її діяльністю і у якій вся сукупність як
внутрішніх, так і зовнішніх зв'язків і процесів підтримуєть
ся й забезпечується відповідними інформаційнокомп'ю
терними технологіями. Необхідною умовою переходу до
Електронного уряду є широка інформатизація всіх процесів
у повсякденній діяльності міністерств, відомств, місцевих
органів виконавчої влади, причому як внутрішніх, так і
зовнішніх. Це система збору, введення, пошуку, обробки,
збереження й надання на вимогу користувачів, фізичних і
юридичних осіб, згідно з визначеними критеріями, різно
манітних інформаційних ресурсів щодо діяльності органів
державної влади.
Виділяють такі рівні реалізації моделі Електронного
уряду [2]:
1. "Уряд — громадянам" (Government 2 Citizens, G2C;
організація зворотного зв'язку з громадянами). З введен
ням систем G2C громадяни зможуть набагато менше стояти
в чергах за типовою інформацією, довідками й формами.
Бюджет заощаджує при цьому значні ресурси на адмініст
рування типових процедур, а громадяни — час і свої гроші.
2. "Уряд — службовцям" (Government to employees,
G2E, відносини уряду з чиновниками або службовцями).

Автоматизація процесів співпраці урядової системи з служ
бовцями, чиновниками, консультантами на місцях. При де
тальному розгляді та опрацюванні завдань, функцій деяких
служб на місці, можна розробити необхідний функціонал
на рівнях G2B, G2C та повністю виключити G2E з моделі
Електронного уряду.
3. "Уряд — бізнесу" (Government 2 Business, G2B;
відносини державних органів і бізнесу). Це автоматиза
ція податкових виплат, проведення електронних тендерів
на постачання продукції тощо. Уряд Швеції вже пере
свідчився, що при переході на електронну систему закуп
івель економія коштів становить 50%. Система виявила
ся настільки ефективною, що державними установами
Швеції проводиться близько 95% закупівель через елек
тронні канали.
4. "Уряд — уряду" (Government 2 Government, G2G;
автоматизація відносин і документообігу між відомствами).
G2G — частина об'єднаної інформаційної системи, що за
безпечує виконання таких завдань: керування роботою дер
жавного апарату; координація діяльності регіональних уп
равлінь і територіальних підрозділів; ведення внутрішнього
діловодства.
Основні завдання Електронного уряду:
— налагодження інформаційних комунікацій між орга
нами влади, створення централізованих баз даних з техно
логіями розподіленої обробки даних для забезпечення елек
тронного документообігу в усіх органах влади;
— забезпечення надання органами влади фізичним та
юридичним особам послуг електронними засобами у дос
тупній та зручній формі, без часових та просторових обме
жень;
— сприяння розвитку електронного ринку товарів і по
слуг для забезпечення державних замовлень, організації
тендерів, ефективності управління виробництвом та реалі
зацією товарів і послуг з метою підвищення конкурентосп
роможності вітчизняних виробників на міжнародному рин
ку;
— впровадження електронної демократії як форми за
безпечення прозорості, довіри у відносинах між державою
й громадянами, бізнесом; відкритості публічної адміністрації
для громадського контролю;
— підвищення якості життя громадян через удоскона
лення надання соціальних послуг, системи охорони здоро
в'я, забезпечення гарантій правової, екологічної й особис
тої безпеки, розширення можливостей для освіти;
— впровадження системи електронного судочинства;
— впровадження системи електронного голосування.
Переваги та можливості Електронного уряду:
— актуальність, доступність та упорядкованість даних
у єдиній системі;
— прозорість та відкритість публічної адміністрації;
— підвищення ефективності публічної адміністрації;
— підвищення якості надання адміністративних та соц
іальних послуг;
— економія матеріальних і часових ресурсів;
— оптимізація корпоративного управління;
— зменшення корупції в органах влади;
— забезпечення умов для наукового розвитку;
— забезпечення умов для економічного розвитку;
— забезпечення умов для розвитку електронної демок
ратії.
Основні принципи побудови Електронного уряду:надан
ня послуг у будьякий момент (Електронний уряд працює 24
години на добу); максимальна простота й прозорість (об
слуговує звичайних громадян, а не тільки фахівців); єдині
технічні стандарти й взаємна сумісність (електронні додат
ки повинні відповідати принципам єдиної архітектури сис
тем ідентифікації, безпеки, дизайну); забезпечення конфі
денційності й виконання правил інформаційної безпеки;
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беззастережне орієнтування на думку громадян при реалі
зації нововведень.
Виділяють 5 основних етапів розвитку системи Елект
ронного уряду:
На першому етапі створюються вебресурси різних
міністерств і відомств, що містять інформацію про їхню місію
й напрямки діяльності. Сайти державних органів, як прави
ло, не підтримуються централізовано й не об'єднуються в
єдиний портал.
На другому етапі виникають перші елементи інтерактив
ності (відправлення запитів і одержання відповідей за до
помогою електронної пошти). Публікуються новини про
діяльність державних органів влади.
Третій етап характеризує поява повноцінної інтерак
тивності — можливості здійснювати операції (сервіси) в ре
жимі онлайн (сплатити штраф, замовити паспорт, подовжи
ти дію деяких ліцензій і патентів тощо). Така конкретиза
ція роботи електронного управління, що полягає не стільки
в інформуванні, як в обслуговуванні, припускає створення
спеціальних сайтів для підтримання цих сервісів не лише
для центральних, але й для міських і навіть районних
органів влади.
Четвертий етап — створення об'єднаних порталів різних
відомств і служб, через які можна здійснювати будьякі види
трансакцій. Раніше для цього було потрібно звертатися без
посередньо до державного органу. Через регіональні пор
тали стає можливою реєстрація підприємств, оформлення
фінансових документів, легалізація іноземних документів
тощо. З'являються регіональні портали, що поєднують у собі
як увесь спектр державних послуг, так і послуги недержав
ного сектору — підключаються системи електронної ко
мерції, інтернетбанкінгу.
На п'ятому етапі відбувається створення електронної
системи державного управління на основі єдиних стандартів,
а також урядового порталу як єдиної точки доступу до всіх
послуг — і для громадян, і для бізнесу. Більшість фахівців
вважає, що найвищим щаблем розвитку електронної демок
ратії є запровадження електронної системи волевиявлення
(електронного голосування) [2].
На думку відомих вітчизняних науковців П. С. Клімуши
на та А. О. Серенка, авторів монографії "Електронне уряду
вання в інформаційному суспільстві", нині українське сусп
ільство перебуває у процесі переходу до третього етапу.
Серед основних перешкод, що стоять на шляху більш ак
тивного руху від одного етапу до іншого вони називають,
зокрема:
— невідповідність законодавства й стандартів нашої
держави міжнародним нормам у сфері ІКТ та інформацій
ної безпеки, що є причиною фактичної самоізоляції Украї
ни від міжнародного інформаційного співтовариства;
— несумісність інформаційних систем різних відомств і
організацій, що призводить до дублювання робіт, над
мірності у зборі первинної інформації, подорожчання роз
робок і експлуатації систем;
— фактична відсутність централізованої державної
структури, що регламентує інформаційні процеси в
суспільстві;
— епізодичний характер державної політики у галузі
стандартизації, особливо у сфері відкритих стандартів для
вживання в царині державних послуг громадянам і бізнесу,
кредитнофінансовій сфері, економіці, електронній ко
мерції, освіті тощо;
— інвестиції у розвиток ІКТ є вкрай низькими, відповід
но цю сферу не можна вважати важливим сектором еконо
міки України [4].

службами, установами, відділами; відкрита система оборо
ту державних коштів, а це означає, що бюджет держави є
прозорим; можливість громадянам вільно працювати й роз
вивати власну справу через onlineбазу підприємств, тенде
ри, закупівлі, біржі, банкінг; це відкриті й постійно доступні
державні міністерства, відомства, служби, установи, відділи
— завдяки доступу через Інтернет з дому, роботи, або з
боксівавтоматів на вулиці; це економія грошей і часу плат
ників податків завдяки інтерактивному отриманню та офор
мленню різних документів; єдиний електронний захищений
ID "документ" громадянина — це паспорт + ідентифікацій
ний код + закордонний паспорт + візи + дипломи, патенти,
сертифікати, грамоти, нагороди + водійські права + медич
на карта + трудова книжка + доступ до банківського рахун
ку (декілька ступенів захисту) + посвідчення власника, учас
ника, пенсіонера, автора, чиновника та ін.; це єдина відкри
та й постійно доступна судова система, що надає можливість
громадянам за наявними фактами й документами вирішу
вати між собою, своїм керівництвом і державою спірні пи
тання, клопотання та скарги, відстоювати свої права без
бюрократії й корупції; єдина відкрита виборча система го
лосування, а отже, прозорі вибори; актуальна відкрита сер
тифікована постійно доступна освіта, орієнтована на потре
би сфер виробництва й послуг, а відтак, джерело розвитку,
зайнятості, а також забезпеченості держави й населення;
сучасні методології управління проектами на державному
рівні, що уможливлюють відстеження результатів, внесен
ня змін і пропозицій.
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