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та розбудови інформаційного суспільства постає питан*

ня оперативного та вільного доступу населення до інфор*
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THE BEST EUROPEAN PRACTICES OF IMPLEMENTATION OF E�GOVERNANCE: EXPERIENCE
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У статті досліджено особливості впровадження та основні стадії розвитку електронного уря�

дування в Королівстві Данія. Проаналізовано сучасний стан та визначено перспективи е�уря�

дування в цій країні. Досліджено основні урядові програми, зокрема "Програма формування

Електронного Уряду на 2002—2007 роки" та "Об'єднана громадська цифрова стратегія: циф�

ровий шлях до майбутнього процвітання 2011—2016 рр.", а також основні нормативно�правові

акти з питань електронного урядування. Розкрито три основних напрями впровадження елект�

ронного урядування в Данії: перехід до електронного документообігу; електронний добробут і

налагодження електронної співпраці між громадянами, органами державної влади на всіх рівнях

та органами місцевого самоврядування. Розглянуто механізми онлайн участі громадськості в

прийнятті урядових рішень. У висновках відзначено відповідність досвіду розвитку електрон�

ного урядування Данії сучасним світовим тенденціям та надано рекомендації щодо можливості

застосування досвіду е�урядування Данії для України.

Summary. In the article the features of implementation and basic stages of development of

electronic governance are investigational in Kingdom Denmark. The modern consisting and certainly

e�governance prospects is analyzed of this country. Investigational main governmental programs, in

particular "Program of setting up Electronic Government on 2002—2007" and public digital strategy

is "Incorporated: digital way to future prosperity 2011�2016 years", and also basic normatively legal

acts on questions an electronic governance. It is exposed three basic directions of introduction of

electronic governance in Denmark: passing is to electronic flow of documents; electronic welfare

and adjusting of electronic collaboration is between citizens, public authorities on all levels and organs

of local self�government. Mechanisms are considered on�line of participation of public in acceptance

of governmental decisions. In conclusions accordance of experience of development of electronic

governance of Denmark modern world tendencies is marked and it is given recommendation in relation

to possibility of application of experience of e�governance of Denmark for Ukraine.
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мації та відкритого діалогу між громадськістю та держа*

вою. Активна участь громадян у процесі прийняття

рішень є центральним і невід'ємним елементом ефектив*

ного державного управління. Органи державної влади і
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громадяни потребують налагодженого двостороннього

зв'язку, отриманні необхідної інформації, проведення

консультацій та спільного прийняття рішень. Електрон*

не урядування є невід'ємним елементом сучасного де*

мократичного суспільства та ефективної урядової діяль*

ності за допомогою застосування інформаційних техно*

логій.

Це пояснюється тим, що електронне урядування за*

безпечує прозорість роботи державного апарату, убез*

печує громадян і бізнес від свавілля чиновників, а отже,

запобігає корупції. Однією з найважливіших складових

електронного урядування є електронна демократія, яка

виступає інструментом розвитку демократії, розгля*

дається як реальний шлях до просування та сприяння

демократичним процесам у сучасному суспільстві.

Можна з упевненістю стверджувати, що технології

електронного урядування позитивно впливають на імідж

держави. Це проявляється у тому, що органи влади не

намагаються приховати інформацію та фінансові пото*

ки від населення, урядові програми, рішення та закони

знаходься під контролем громадськості. Оптимальне до*

сягнення цих завдань можливе лише завдяки впровад*

женню електронного урядування. Особливо цікавим є

досвід розвитку електронного урядування в країнах

Європейського Союзу. Більшість європейських країн

створили власну ефективну систему надання та поши*

рення електронних послуг, враховуючи як окремі еко*

номічні показники, так i за рівнем електронної готовності

та обізнаності громадян. Тому для України, що обрала

шлях до європейської інтеграції та демократичного роз*

витку, досвід країн Європейського Союзу є надзвичай*

но корисним, у тому числі й досвід Данії, яка за корот*

кий термін змогла побудувати тісну взаємодію держави

й населення, держави й бізнесу.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Аналізуючи праці вітчизняних та зарубіжних нау*

ковців, зокрема Дубова Д.В., Дзюби С.В., Семенчен*

ка А.І., Кліфта С., Боунса М. та ін., можна дійти виснов*

ку, що наразі розвиткові електронного урядування при*

діляється достатньо багато уваги. Важливими також є

дослідження, в яких аналізуються кращі практики впро*

вадження електронного урядування в зарубіжних краї*

нах. Так, слід відзначити напрацювання з аналізу най*

кращого зарубіжного досвіду, де розкриваються питан*

ня історії становлення, концептуального, нормативно*

правового забезпечення розвитку електронного уряду*

вання, ступенів зрілості надання електронних послуг та

інструментів електронної демократії в країнах*лідерах

з впровадження електронного урядування [1; 2].

Окремо слід також зазначити важливу роль фахівців

ООН щодо визначення індексів розвитку електронного

урядування в світі. Кожні два роки підрозділ публічного

управління та управління розвитком Департаменту Еко*

номічних та Соціальних зв'язків (UNDESA) Організації

Об'єднаних Націй публікує Звіти з е*урядування, де

здійснено моніторинг (серед 193 країн світу) і стану роз*

витку електронного урядування в Данії. У рейтингу по*

зиції країн розподіляються на основі отриманого ними

загального індексу. Він, у свою чергу, складається з

трьох критеріїв, що характеризують стан: веб*присут*

ності органів державної влади (онлайн*послуг); телеко*

мунікаційної інфраструктури; людського капіталу.

До найбільш повних і грунтовних зарубіжних до*

сліджень щодо стану та розвитку електронного уряду*

вання в Данії, можна віднести праці Birgit Jager & Karl

Lofgren [3]. Окрім того, до аналізу досвіду впроваджен*

ня електронного урядування в цій країні долучалися такі

дослідники, як: Fountain (2001); Eifert & Puschel (2004);

Pedersen, J.S.; Ejersbo, N. & Greve, C. (2008); Jensen L. &

Kahler H. (2006), Johansson, S.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є аналіз кращих європейських практик

впровадження електронного урядування на прикладі

Данії та можливість їх використання в Україні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Електронне урядування розглядається сьогодні як

концепція реформування публічного демократичного уп*

равління, оскільки за допомогою використання нових

інформаційно*комунікаційних технологій здійснюється

ефективне перетворення європейських публічних адмі*

ністрацій та поліпшення радикальним чином їхньої ро*

боти зі своїми клієнтами як з громадянами, підприєм*

ствами, так і з іншими публічними адміністраціями [4].

Досвід Данії з впровадження електронного урядування

вибрано для нашого аналізу не випадково. Ця європейсь*

ка країна протягом останнього десятиріччя є беззапе*

речним лідером з розвитку е*урядування, входячи пере*

важно в десятку країн з найвищим індексом розвитку е*

урядування (табл. 1) [5—7]. Хоча згідно Звіту ООН за

2014 рік у Данії спостерігалося гальмування процесів

впровадження е*урядування — вона опустилася на 16

сходинку рейтингу, однак, завдяки ефективній політиці

уряду Данії та відповідних центральних та місцевих

органів влади, у 2016 році — країна посіла 9 місце за

індексом розвитку електронного урядування серед 193

країн світу.

Слід відзначити, що управління впровадженням

електронного урядування в Данії здійснюється за досить

складною схемою, залучені різні міністерства та депар*

таменти, кожен з яких виконує свою функцію. Нижче на*

ведена схема системи органів, відповідальних за розви*

ток електронного урядування (рис. 1).

Керівний комітет для спільної урядової співпраці

(STS) складається як з центрального, так і місцевих

урядів, виконує важливу роль у координації процесу

цифровізації (застосування ІКТ в усіх сферах) у держав*

ному секторі.

Місцевий Уряд Данії (LGDK) — це об'єднання органів

місцевої влади на національному рівні. Воно представ*

ляє місцеву владу в Керівному комітеті для міжурядової

співпраці, доносить актуальну інформацію від централь*

ного уряду до місцевого.

Регіони Данії — національна асоціація рад округів

представлені в STS наряду з Місцевим Урядом Данії. 98

муніципалітетів і п'ять регіонів — відповідають за вирі*

шення переважної більшості завдань щодо надання по*

слуг громадянам, таких як: соціальні послуги, догляд за

дітьми, догляд за літніми людьми, охорона здоров'я, пра*

 2010 2012  2014  2016 
- 0.2288 0.8562 0.6614 0.7754

 
0.2306 0.8615 0.8740 0.8247

  0.3278 0.9489 0.9132 0.9530 
 0.7872 0.8889 0.8162 0.8510

 7 4 16 9 

Таблиця 1. Індекси розвитку е�урядування
Данії
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цевлаштування, послуги в області оподаткування, куль*

тура, охорона навколишнього середовища. Муніципальні

та регіональні органи здійснюють конкретні плани дій,

що були раніше озвучені на міжурядовому та відомчому

рівнях, відповідно до загальної національної стратегії

електронного урядування.

Міністерство фінансів, за допомогою декількох

інших міністерств, відповідає за координацію цих щорі*

чних домовленостей між урядом та, відповідно, Данією

і Данськими регіонами і, окрім того, стежить за угодами

стосовно електронного урядування та споріднених про*

ектів.

Успіхи Данії щодо розвитку електронного урядуван*

ня пояснюються завдяки виваженості та чіткої сплано*

ваності кроків центрального та місцевого урядів на цьо*

му шляху.

Слід особливо відзначити, що з самого початку роз*

виток електронного урядування фокусувався на основ*

них "данських цінностях" — демократії, соціальної вклю*

ченності та прозорості. У червні 2001 року на засіданні

центрального уряду Данії було проголошено наміри

щодо розвитку електронного урядування. Вже 10 ли*

стопада 2001 року була затверджена "Програма фор*

мування електронного уряду на 2002—2007 роки". У лю*

тому 2003 року вперше був запущений веб*портал елек*

тронного уряду Данії. На початковому етапі він містив

лише матеріали про державні послуги інформаційно*до*

відкового характеру.

У період з 2004—2007 роки була сформована

інфраструктура електронного уряду. Створено базові

компоненти: веб*портал і шлюз електронного уряду, пла*

тіжний шлюз електронного уряду, електронний

міжвідомчий документообіг, інфраструктура відкритих

ключів, єдине транспортне середовище державних

органів, національні реєстри ідентифікаційних номерів,

реалізовані електронні державні послуги.

У 2008 році на порталі з'явилися перші транзакційні

послуги, які передбачають можливість проведення он*

лайн*платежів. Так, у першу чергу була реалізована он*

лайн оплата податків, державних зборів, мита та штра*

фів за порушення правил дорожнього руху, в 2009 році

— оплата послуг житлово*комунального господарства.

Протягом 2010 року на веб*порталі було запущено

низку інших соціальних державних послуг, серед яких

послуги, Міністерства охорони здоров'я, Міністерства

внутрішніх справ та Міністерства освіти. Крім того, було

створено мобільний додаток для отримання найпрост*

іших послуг таких, як адресна довідка, постановка в

чергу в дитячий садок і оплата податків. З метою спро*

щення процедури навчання населення роботі з порта*

лом була розроблена мультимедійна навчальна програ*

ма.

Для збільшення взаємодії між громадянами і урядом

був реалізований сервіс обговорення проектів електрон*

них послуг. А також для обговорення були запропоно*

вані нові закони. Сервіси взаємодії громадян з урядом

були виведені в окремий блок "Громадяни та уряд". У

ньому, крім обговорення проектів послуг і законів, ви*

ведені такі сервіси: інтернет*конференції, електронні

звернення громадян до державних органів, запис на

прийом до міністрів, інтернет*блоги перших керівників,

контакти державних органів та їх представників.

У квітні 2010 року відбувся запуск послуги по запи*

су електронного цифрового підпису на чіпи посвідчень

особи нового зразка з метою збільшення безпеки збер*

ігання та використання електронного цифрового підпи*

су. З початку року були запущені послуги з реєстрації

юридичних осіб та підприємців. У пілотному режимі

відбувся запуск електронних послуг з видачі паспортів,

посвідчень особи, водійських прав, а також по реєстрації

населення за місцем проживання. Крім цього, було за*

пущено безліч допоміжних сервісів для юридичних осіб

та за тематикою земельних відносин [8].

Одним з основних та пріоритетних напрямів уряду

Данії є затверджена з 20 червня 2011 р. стратегія роз*

витку, яка зосередилася на впровадженні простих та

ефективних послуг у режимі онлайн.

Поточна данська стратегія електронного урядуван*

ня, опублікована у серпні 2011 р., має назву "Об'єднана

громадська цифрова стратегія: цифровий шлях до май*

бутнього процвітання 2011—2015 рр." [8]. Головною ме*

тою стратегії є зробити так, щоб до 2016 р. цифрове са*

мообслуговування було запроваджене як звичайна про*

цедура взаємодії громадськості з державним сектором.

Рис. 1. Інституційне забезпечення розвитку е�урядування в Данії
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Ця нова об'єднана цифрова стратегія зосереджується на

використанні цифрових засобів урядом, муніципалітета*

ми та округами з метою оновити громадський сектор та

зробити його продуктивнішим. Стратегія має три головні

напрями, кожен з яких поширюєтьсяна різні сфери та

цільові групи:

Напрям 1: Кінець паперовим формам та листуванню.

До 2016 р. все листування громадян з владою має бути

переведене в електронний формат.

Паперові форми будуть скасовані, щоб громадяни

могли обслуговувати себе онлайн. Станом на 2014 р., у

всіх громадян має бути електронна поштова скринька,

на яку їм надходитимуть листи від влади. Для окремих

громадян стане легше вести свої справи в електронному

вигляді, коли їм буде зручно, а не лише в робочий час.

Водночас з цим, мають бути впроваджені служби

підтримки для тих, кому буде важко користуватися елек*

тронними рішеннями.

Для підприємств, вся актуальна комунікація стала по*

вністю електронною наприкінці 2012 р. Це означає, що

компанії мусять звітувати владі в електронному вигляді

у період: наприкінці року — або на початку наступного

[8, с. 4—5].

Напрям 2: Новий електронний добробут. До 2016 р.,

оцифрування та технології добробуту мають бути вико*

ристані послідовно задля модернізації та раціоналізації

основних галузей добробуту — освіти та охорони здо*

ров'я. В освіті перевага надається всебічному викорис*

танню інформаційних технологій в школах. Сума інвес*

тицій, щоб привести школи у "цифрове майбутнє", сяга*

ють 1,5 млрд данських крон. Також, за допомогою тех*

нологій добробуту, передбачалося перенесення лікуван*

ня хронічно хворих з лікарень до їхніх осель, залучаючи

пацієнтів до власного лікування. Таким чином, інфор*

маційні технології використовуються в сфері охорони

здоров'я задля полегшення справ в лікарнях [8, с. 5—

7].

Напрям 3: Ближча електронна суспільна співпраця.

Спільні електронні рішення, що їх висувала держава, ре*

гіони та муніципалітети, мають втілюватися разом. Вони

складають підгрунтя для зусиль влади з оцифрування.

Кожному державному органу чи закладу не слід розроб*

ляти власні системи, натомість же краще переймати

досвід та технології в галузях, де вже знайдені гарні за*

гальні рішення. Це можливо лише за умови ефективно*

го координування заходів з оцифрування між держав*

ною, регіональною та муніципальною владою та закла*

дами. Таким чином, є потреба у злагодженій роботі гро*

мадськості в таких сферах:

— просування загальної електронної інфраструкту*

ри, достатньо захищеної та сильної, щоб охоплювати всі

майбутні потреби;

— ефективний обмін надійними вихідними даними

між адміністраторами;

— прийняття закону, що братиме до уваги та куль*

тивуватиме можливості в електронному суспільстві [8].

Окремої уваги, заслуговує розроблена спільними зу*

силлями Данського уряду, місцевими урядами та Дансь*

кими регіонами "Стратегія електронного добробуту на

2013—2020 рр." для загального державного сектору [9].

Метою стратегії є збільшення через конкретні ініціативи

використання інформаційно*комунікаційних технологій,

а також технологій добробуту у наданні державних по*

слуг, зокрема в таких галузях, як охорона здоров'я, дог*

ляд за літніми людьми, соціальні послуги та освіта. Та*

кож стратегія має забезпечити безперервне набуття дер*

жавним сектором нових знань в області цифрових тех*

нологій. Стратегія, зокрема включає план випробовуван*

ня перспективних технологій з метою визначити, чи ви*

гідно буде їх використовувати в Данії.

Таким чином, розвиток електронного урядування в

Данії передбачає цілеспрямовану узгоджену діяльність

всіх органів центральної влади та органів місцевого са*

моврядування. Державна політика у сфері розвитку

електронного урядування Данії базується на таких нор*

мативно* правових актах:

Закон про обов'язкове електронне самообслугову*

вання. Данський уряд поставив за мету до кінця 2015 р.

80% письмового спілкування між громадянами та держав*

ним сектором перевести в електронний вигляд. Цей про*

цес йде повним ходом і є законодавчо підкріпленим. Як

частина реалізації об'єднаної стратегії електронного уря*

дування 2011—2015 (центрального уряду, регіонального

уряду та місцевого уряду), данський уряд у червні 2012 р.

прийняв першу частину закону про обов'язкове електрон*

не самообслуговування, що робить обов'язковим перший

комплект цифрових рішень [10]. Як частина реалізації

об'єднаної стратегії електронного урядування 2011—

2015 рр., данський уряд ухвалив Закон про електронну

пошту у червні 2012 р. Згідно із законом, громадяни та

підприємства мусять мати електронні поштові скриньки

для отримання від влади електронних повідомлень, листів,

документів, тощо, замість звичайних паперових листів

традиційною поштою. Закон також встановлює, що по*

відомлення, надіслані електронною поштою мають такі

ж статус і значимість, як паперові листи, повідомлення,

документи, тощо. Закон стосується усіх громадян віком

від 15 років, незалежно від професії. Закон набув чин*

ності 1 листопада 2014 р. для громадян, у той час як для

підприємств вступив у силу з 1 листопада 2013 р.

Закон стосовно захисту та обробки персональних да*

них. Ефективне впровадження електронного урядуван*

ня не можливе без належного захисту персональних да*

них. Саме тому у 2000 році в Данії був прийнятий "Закон

стосовно захисту та обробки персональних даних". Цей

закон вступив у дію 1 липня 2000 року з метою виконан*

ня Директиви 95/46/ЄС про захист особистих даних та

їхній вільний обіг, дозволяючи людям отримувати дос*

туп до своїх записів, що є в наявності у державних уста*

нов та приватних організацій. Забезпечує дотримання

Закону, в який було внесені зміни в 2007 р., Datatilsynet

(Агентство Захисту Даних). До інших законів, що регу*

люють обробку особистої інформації державним секто*

ром, належать "Закон про державне управління" 1985 р.,

"Закон про публічність і свободу інформації" 1985 р.,

"Закон про відкритість публічного реєстру" 1992 р. "За*

кон про державний реєстр" 2000 року. Ці закони вста*

новлюють основні принципи захисту інформації і визна*

чають, які дані мають бути доступні широкому загалу, а

які мають лишатися засекреченими [11].

Закон про мережі та сервіси електронного зв'язку,

прийнятий у 2014 році, має важливе значення для функ*

ціонування та наповнення різноманітних баз даних та

інформаційних ресурсів [12]. Згідно з цим законом, по*

стачальники електронних мереж та послуг мають спо*

віщати в компетентні органи електронного урядування

про випадки витоків інформації, які мають значні на*

слідки для надання послуг чи стосуються інформації

щодо ідентифікації особи. Ця правова вимога частково

здійснює Директиви 2009/140/ЄС і 2009/136/ЄС. До

закону декілька разів вносилися поправки і поправки

було об'єднано в Закон про поправки 2014 року.
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Закон про маркетингові практики — у червні 2003

році в нього було внесено поправку задля виконання Ди*

рективи "Про приватність та електронні комунікації"

2002/58/ЄС. Ця поправка спричинила зміни в правово*

му регулюванні спаму. Так, згідно з Директивою, люди,

котрі надали свої адреси представникам бізнесу, можуть

бути заспамлені рекламою "схожих сервісів", що рані*

ше не було дозволено Данським законодавством. По*

правки було об'єднано у Закон "Про об'єднані марке*

тингові практики" (2013) [13].

Закон про електронний підпис — особливо важли*

вий нормативно*правовий акт для розвитку електронно*

го урядування в Данії. Цей закон набув чинності в жовтні

2000 року, реалізуючи Директиву Європейського Союзу

"Суспільні основи для електронних підписів" (1999/93/

ЄС). Данський уряд запровадив офіційний цифровий

підпис (NemID), завдяки чому всі громадяни отримують

безкоштовний електронний підпис на основі програмно*

го забезпечення (OCES — публічний сертифікат для

електронних послуг), убезпечуючи тим самим більшість

операцій державного та приватного сектора [14].

Закон про електронні комунікаційні мережі та послу*

ги. Цей закон набув чинності 25 травня 2011 року (замі*

нюючи попередній Закон про умови конкуренції та інте*

реси споживачів на ринку телекомунікацій 2000/2003

рр.). Він розроблений на основі директив Європейсько*

го Союзу про електронні комунікації, а саме: Директиви

2002/21/ЄС ("Базова" директива), 2002/20/ЕС (Ди*

ректива про авторизацію), 2002/19/ЄС (Директива про

доступ та взаємозв'язок), 2002/22/ЄС (Директива "Ун*

іверсальний сервіс та права користувача") і 2002/58/

ЄС (Директива про електронну приватність) [15].

Закон про електронні закупівлі, прийнятий 16 верес*

ня 2004 р., містить у своєму додатку Директиву ЄС 2004/

17/ЕС, що координує процедури закупівель суб'єктів,

що діють у водному, енергетичному, транспортному та

телекомунікаційному секторах. Данія вирішила надати

доступ всім новим процедурам закупівель, тільки з од*

ним обмеженням: електронні аукціони не можуть ви*

користовуватися щодо контрактів про громадські робо*

ти — головним чином для того, щоб уникнути ризику

фрагментації будівельного процесу [16].

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У
ДАНОМУ НАПРЯМІ

Данія — це країна, яка пройшла довгий та клопіткий

шлях у створенні містка довіри між урядом та громадя*

нами. Наразі можна сказати, що данці цілком задово*

лені існуючим станом розвитку електронного урядуван*

ня.

Державні веб*портали користуються незмінним по*

питом, про що свідчать щорічні статистичні спостережен*

ня. Переважна більшість громадян вважають, що на уря*

дових сайтах міститься достовірна інформація, якій мож*

на повністю довіряти, на відміну від інформації на при*

ватних сайтах. При цьому населення вважає відвідуван*

ня сайтів уряду корисним і безпечним. За останніми да*

ними Європейської комісії, 80,8% громадян і 89%

підприємств Данії взаємодіють із державними органами

за допомогою Інтернет*порталів, що є достатньо висо*

ким показником у світі. Все це результат багаторічної

спільної, командної роботи держави і суспільства над

удосконаленням системи державного управління та по*

будови партнерських відносин між громадянами, бізне*

сом і урядом.

В Україні, що обрала шлях до європейської інтег*

рації та демократичного розвитку, становлення елект*

ронного урядування є досить нагальним питанням, особ*

ливо в умовах децентралізації влади, залучення гро*

мадськості до процесу управління державними справа*

ми та задля покращення діалогу між державою та її гро*

мадянами. Досвід Данії у сфері е*урядування є важли*

вим для України, оскільки він дає змогу уникнути бага*

тьох помилок, спростити процес модернізації, виокре*

мити кращі шляхи розвитку. Безсумнівно, не всі практи*

ки можуть бути адаптовані до українських реалій через

низку причин, серед яких високий рівень бюрократії, не*

спроможність влади до прийняття важливих для країни

рішень. Також гальмують процес значна корумпованість,

порівняно з європейськими державами, відмінність у за*

конодавстві, місцями технічна неспроможність та поде*

куди некваліфіковані кадри.

Запозичуючи досвід Данського уряду, українській

владі потрібно навчитися безперервно реагувати на по*

треби користувачів, через спеціальні консультативні цен*

три та комунікативні групи, користуватися послугами

приватного сектору, у якого вже є досвід у реалізації

інформаційно*телекомунікаційних рішень. Уряд Украї*

ни має встановити прямий діалог з громадянами. Окрім

того, при впровадженні електронного урядування в Ук*

раїні слід враховувати те, що наразі наша країна пере*

буває в стані мережевої війни з Росією. Тому кожен крок

щодо подальшого впровадження електронного уряду*

вання має бути максимально виваженим і вивіреним з

точки зору оптимального поєднання, з одного боку, без*

пеки, з іншого — захисту приватності [17]. Однак саме

брак довіри до надійності захисту і збереження персо*

нальних даних, навіть у мирний час, стає суттєвою пере*

поною на шляху розвитку електронного урядування.

Саме тому досвід Данії щодо зберігання та захисту пер*

сональних даних, а також надійної електронної іденти*

фікації особи, може бути доречним для вирішення цих

проблем в Україні. Тому слід розставити першочергові

акценти, а саме розробити механізми ідентифікації осо*

бистості, яка б відповідала сучасним світовим вимогам,

на її основі — запровадити Національну систему іденти*

фікації.
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