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ЕЛЕКТРОННИЙ УРЯД: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА 
 

Метою даної статті є дослідження концепції електронного уряду, принципів його 

функціонування і впливу на спосіб життя громадян. Задачі статті можна сформулювати в 

такий спосіб: розгляд стадій розвитку електронного уряду, виявлення його переваг і 

недоліків. 

У політичній науці дана тема є малодослідженою, а тому коло вчених, що вивчають 

її, не настільки велике. Даній проблемі присвячені роботи М. Вершиніна, В. Дрожжинова, 

Л. Сморгунова, В. Коляденка й інших дослідників. Серед закордонних учених варто назвати 

А. Чадвика, Дж. Фонтейна, М. Бовенса, Дж. Муна й інших. 

Наприкінці ХХ століття стала очевидною криза класичних моделей державного 

керування, що виявилося не готовим до інформаційних, екологічних, економічних і 

соціальних наднаціональних викликів часу. Серед пропонованих нових концепцій 

державного управління особливо варто виділити концепцію електронного уряду (е-уряду), 

що охоплює виконавчу складову діяльності уряду і входить у сферу організаційного 

проектування. У чому її зміст, можна зрозуміти з її опису в стратегічному документі уряду 

США: "У баченні Президентом урядової реформи підкреслюється необхідність перетворення 

операційної складової діяльності уряду в частині його власного функціонування і його 

взаємодії з громадянами, яким воно служить. Основою цього перетворення є три наступних 

принципи: 

- уряд повинен концентруватися на громадянах, а не на бюрократії; 

- уряд повинен орієнтуватися на результати своєї діяльності; 

- уряд повинен базуватися на ринку, активно просуваючи інновації [1].  

Структури і процеси державного управління піддалися істотному впливу з боку 

процесів розвитку інформації і державного управління. Якщо проаналізувати стадії даного 

впливу, то можна побачити, що перша з них виразилася в підвищенні ефективності збору, 

обробки і використанні інформації в процесі прийняття рішень. На другій стадії почали 

відбуватися помітні трансформації в інститутах і методах організації всієї системи 

державного управління. Поняття "електронний уряд" розуміється в широкому і вузькому 

змістах. У широкому змісті під електронним урядом розуміється використання всіх 

інфокомунікаційних технологій – від факсів до супутникового зв’язку – для удосконалення 

щоденної діяльності уряду. У той же час, як і електронна торгівля, популярна інтерпретація 

електронного уряду складається в його визначенні як винятково Інтернет-активності уряду, 



"яка дозволяє удосконалити доступ громадян до управлінської інформації, послуг і 

експертизи для розвитку громадянської участі... Воно пов’язано з постійним обов’язком 

держави поліпшувати відносини між приватними особами і публічним сектором за 

допомогою інтенсивного, невитратного й ефективного надання послуг, інформації і знання. 

Воно є практичною реалізацією того найкращого, що може запропонувати уряд" [2]. 

У науковій літературі виділяють радикальну і помірну школи в інтерпретації 

електронного уряду. У першому змісті дане поняття відбиває удосконалення діяльності 

державного управління за допомогою використання нових інформаційних технологій, що 

дозволяє в остаточному підсумку підвищити його ефективність у наданні послуг населенню. 

Суть радикальної інтерпретації в тому, що електронний уряд виражає не тільки новий 

характер внутріорганізаційних відносин, але і трансформацію всього комплексу відносин 

державного керування із суспільством. 

Традиційно виділяють три рівні електронного уравління: 

– електронне інформування громадян державними органами – влада стає більш 

відкритою для громадян. В електронному просторі з’являються видавані нею документи, 

висвітлюються прийняті рішення; 

 – електронна взаємодія громадян і державних органів – містить у собі механізми 

спілкування громадян і представників влади у віртуальному просторі в реальному масштабі 

часу: обговорення прийнятих рішень, з’ясування тих чи інших питань. Наприклад, уже діють 

на сайтах деяких державних органів України Інтернет-приймальні. Звернувшись у таку 

приймальню з електронним листом, громадянин має можливість одержати відповіді на свої 

питання; 

 – електронне обслуговування громадян державними органами може здійснюватися 

спеціальними уповноваженими на це державним органом, установами, у тому числі на 

комерційній основі. Як приклад можна навести одержання громадянами тих чи інших 

документів, що стосуються діяльності державного органу, по електронних запитах, подача 

електронних податкових декларацій, електронна реєстрація тих чи інших правових актів 

(договорів, доручень, прав володіння власністю). 

Не можна не відзначити і великий економічний ефект від створення електронного 

уряду. Досвід розвинених країн показує, що здійснення електронної взаємодії громадян з 

органами влади може бути вдвічі дешевшим, ніж здійснюване за допомогою реального офісу 

[3]. З огляду на нерівномірність економічного розвитку країн світу впровадження концепції 

електронного уряду також протікає нерівномірно в різних країнах. Про це свідчить 

дослідження, проведене на замовлення Організації Об’єднаних Націй. За результатами 

даного дослідження виділені п’ять наступних основних послідовних стадій е-уряду: 



- початкова поява – розгорнута онлайнова присутність урядових закладів у всесвітній 

павутині; 

- розширена присутність – число урядових сайтів постійно збільшується, а інформація 

на них робиться усе більш динамічною; 

- інтерактивна взаємодія – користувачам надається можливість по завантаженню 

типових форм різних офіційних документів, по одержанню офіційної електронної пошти і по 

організації взаємодії через веб-сайт; 

- проведення транзакцій – користувачі можуть реально здійснювати різні угоди 

(транзакції) з держустановами в онлайнову режимі; 

- безшовна взаємодія – повна інтеграція електронних послуг у межах 

адміністративних кордонів [4].  

Темпи, з якими деякі країни, особливо США, Великобританія і Канада, входять у 

сучасну стадію інформаційного суспільства, величезні. Лідером серед країн, що реалізують 

ідею електронного уряду, є США. У лютому 1997 р. американська адміністрація висунула 

ініціативу "Удосконалювання урядової діяльності через нові технології". Ініціатива включала 

ряд програм, одна з яких – "Відкритий доступ до урядової інформації. Удосконалювання 

через інформаційні технології", Для розробки наукових основ і довгострокової стратегії 

розвитку інформаційної політики Національна Академія наук США в 1998 р. оголосила 

програму грантів за темою "Електронний уряд", метою якого стало стимулювання 

фундаментальних і прикладних досліджень в області застосування нових інформаційних 

технологій у діяльності урядових закладів на всіх рівнях влади. 

Слід зазначити, що в США, де електронні технології в урядовій діяльності пов’язані 

ще з адміністративними реформами початку 90-х рр., рух за "електронний уряд" 

інтенсифікується з приходом нової адміністрації Джорджа Буша-молодшого. Цей рух 

покладений в основу реформи нового сторіччя. 

У вересні 2002 р. у США був запущений новий проект, метою якого стало створення 

Інтернет-порталу, що забезпечує доступ до урядових і інших сайтів. В нього будуть включені 

приблизно 30 млн. домашніх сторінок з відновленням кожні два тижні. Перший етап проекту 

– до березня 2001 р. Наступною задачею в розвитку проекту стала розробка єдиної 

методології для інформаційних систем урядових закладів як систем наступного покоління, 

що забезпечують інтеграцію ресурсів на базі змістовної обробки даних і документів. 

Розвиток функціональних можливостей порталу "FіrstGov" здійснюється з урахуванням 

інтересів як самих урядових структур, так і населення. 

До 2000 р. у США задіяні близько 14000 урядових програм, за допомогою яких з 

населення США збирається 15% податків на загальну суму 600 млрд. дол. До 2005 р., 



ймовірно, буде створений єдиний сайт електронного уряду, де громадяни зможуть одержати 

всілякі послуги. 

Розвиток програм в області електронного уряду здійснюють не тільки США. Так, у 

рамках реалізованої британським урядом програми по створенню електронного уряду на 

вулицях двох міст – Лондона і Кардиффа – до 2005 р. з’являться Інтернет-кіоски, за 

допомогою яких громадяни зможуть здійснювати комунальні платежі і виплачувати штрафи 

за неправильне паркування. Показово, що уряд Великобританії пересунув дату закінчення 

програми розвитку електронних технологій у суспільстві з 2008 на 2005 рік. Відповідно до 

цієї програми до 2005 р. кожен житель країни, що бажає мати вихід в Інтернет, одержить 

таку можливість: всі урядові служби будуть у мережі; країна стане однією з лідируючих у 

світі по використанню даних засобів в економіці. 

Також можна назвати програму "E-cіtіzen, e-busіness, e-government. A strategіc fra-

mework for publіc servіce іn the Іnformatіon Age" ("Електронні громадяни, електронний бізнес, 

електронний уряд. Стратегічна концепція обслуговування суспільства в інформаційну 

епоху"). Її основна мета полягає в аналізі і конкретизації процесу переходу до уряду 

інформаційного століття. Програма передбачає розгляд наступних питань: структура і склад 

послуг, що необхідно реалізувати для рядових споживачів і неурядових організацій; 

розширення спектра наданих сервісів; забезпечення повного охоплення громадян і населення 

урядовими послугами; радикальне поліпшення використання інформації; визначення 

конкретних заходів для здійснення всіх необхідних змін. Відповідно до урядової стратегії, 

яка розробляється у Великобританії, передбачається розвиток і використання всіх 

електронних видів сервісу. Це означає, що послуги можуть надаватися через Інтернет, 

мобільний зв’язок, цифрове телебачення, центри обслуговування викликів. У той же час 

електронний сервіс не припускає виключення персонального контакту.  

За спостереженнями експертів, темпи росту використання Інтернету англійцями 

досить високі. І якщо їх можна буде зберегти, то у Великобританії є шанс у недалекому 

майбутньому створити найбільш сучасний "електронний уряд". Так, до кінця 2002 р. 41% 

усіх послуг урядових організацій здійснювалися з використанням мережі Інтернет. 

Опитування 250 урядових організацій у Великобританії, Канаді, Австралії і США показало, 

що очікується приблизно п’ятикратне збільшення можливостей взаємодії громадян з 

урядовими службами через Інтернет.  

У Канаді розроблений ряд програм по інтенсифікації використання інформаційних 

технологій під загальною назвою "Канадці, що спілкуються". Уже до 2000 р. 57% канадців 

мали доступ до Інтернету, а в таких провінціях, як Британська Колумбія й Онтаріо, – більш 

ніж 60%. 



Що стосується України, то ідея електронного уряду стане реальною тільки тоді, коли 

громадяни стануть "е-громадянами" і сформують середовище для існування електронних 

співтовариств. Поки ж у переважної більшості громадян України, та й інших країн СНД, 

немає доступу до Інтернету. За деякими даними, кількість українських користувачів 

Інтернету наприкінці 2000 р. досягла 650 тис., що складає трохи більше 1% населення [5].  

За іншими даними, в Україні на сьогодні зареєстровано тільки 400 тис. користувачів, 

хоча реальних користувачів може бути в 3-4 рази більше [6]. По кількості користувачів 

Інтернету на 100 тис. населення Україна займає передостаннє місце в Європі (останнє – у 

Білорусії) [7].  

Можна припустити, що тільки тоді, коли хоча б десять відсотків громадян будуть у 

Мережі, може початися інтенсивний розвиток електронного уряду. 

Як показують дані проведених досліджень, в області будівництва е-урядів маються 

загальні тенденції. Найбільш ефективні програми будівництва електронного уряду 

включають розвиток інфокомунікаційної інфраструктури і технологій, людських ресурсів і 

засобів доступу користувачів до інформаційних ресурсів держави. Багато національних 

програм будівництва електронного уряду погано структуровані і некеровані. У них 

практично відсутня координація робіт зі створення електронних урядів різних рівнів влади 

(федерального, регіонального і муніципального). Онлайновий доступ в Інтернет повинен 

розглядатися як один з видів доступу до послуг держави, у найближчому майбутньому він 

навряд чи замінить більшість традиційних каналів надання таких послуг. Твердження, що 

надання послуг в онлайновому режимі має кращий показник ефективність/вартість, чим 

надання послуг з використанням інших каналів доставки, не обґрунтовано. В даний час 

немає достатніх свідчень на підтримку цього твердження. Існує значне цифрове 

розшарування між державними установами, що знаходяться на одному і різних рівнях влади. 

Важливе значення має прийняття і використання стандарту урядового порталу, що працює за 

принципом одного вікна. Розвиток онлайнової взаємодії бізнесу з державою сприяє росту 

малого і середнього бізнесу. Формування національних суспільних рад за спостереженням 

про створення електронного уряду було скоріше виключенням, ніж правилом. З незначними 

виключеннями фінансування програм будівництва електронного уряду входить у 

зобов’язання політичного керівництва країн. 

Підводячи підсумки викладеного, можна стверджувати, що, безумовно, технічні 

засоби реалізації ідеї електронного уряду будуть створені найближчим часом. Однак 

залишається питання, чи відбудуться в зв’язку з цим кардинальні зміни системи відносин 

між державним апаратом і громадянами. Як показав світовий досвід, збільшення числа 

користувачів Інтернет не супроводжується автоматичним збільшенням числа бажаючих 



скористатися послугами електронного уряду. А інтерес користувачів Інтернет до 

електронного уряду поки відносно невеликий. Крім того, у суспільстві поки недостатньо 

високий рівень інформування про те, що національні уряди надають онлайнові послуги, а 

також недостатній рівень поінформованості щодо переваг використання онлайнових послуг. 

У той же час не можна заперечувати, що ідея електронного уряду, безумовно, має 

визначені переваги. Зокрема, громадяни одержують доступ до високоякісних послуг 

державних органів, причому вартість цих послуг зменшується. Громадяни одержують 

послуги незалежно від того, як вони вступають у контакт із державною установою – по 

телефону, особисто, через веб-сайт чи іншим способом. Знижуються витрати і спрощується 

взаємодія бізнесу з державою. Скорочуються урядові операційні витрати. Доступ до 

державної установи одержують люди з обмеженими фізичними можливостями. 

Підвищується відповідальність і транспарентність уряду. 
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