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АНОТАЦІЯ
В статті обґрунтовується доцільність впровадження електронного
47

уряду в Україні. Доводиться, що електронний уряд перетворює державне
управління у відкриту та прозору інформаційно-технологічну форму,
альтернативну

традиційній

ієрархічно-бюрократичній

використання

інформаційно-комунікаційних

технологій

системі,

а

розширює

можливості більш продуктивної взаємодії органів державної влади та
суспільства, у якого з‘являється можливість отримувати якісні послуги та
залучитися до політичних процесів у державі, набуваючи контролюючих
функцій.
Ключові

слова:

електронний

уряд,

інноваційні

технології,

інформаційна інфраструктура.
ABSTRACT
The article discusses and grounds the expediency of the initiation of e-government
in Ukraine. It is proved that e-government makes public management an open and
transparent information technology form unlike the traditional hierarchical
bureaucratic system, and the use of information and communication technology
expands more productive interaction of state and society, which has an opportunity
to receive a quality service and to join the political processes in the country,
gaining control functions.
Keywords:

E-government,

innovative

technologies,

information

infrastructure.
Об'єктивна необхідність інтеграції України у світове господарство і
подальшої розбудови її міжнародних відносин з метою розвитку країни і
зростання багатства суспільства, що сприяє формуванню ефективної
структури економіки країни потребує впровадження нових сучасних
адміністративних методів державного регулювання економіки та суспільного
життя.
На базі розвитку сучасних методів інформаційного обміну між
органами державної влади та суспільством створюються принципово нові
можливості для забезпечення інформаційної відкритості та гласності
прийняття рішень, для підвищення рівня довіри та взаємодії між
48

суспільством і органами державної влади. Одним із таких новітніх для нашої
держави засобів інноваційного управління є електронний уряд (англ. – EGovernment), який можна охарактеризувати як суб'єкт діяльності в
інформаційному просторі суспільства, покликаний спростити бюрократичну
систему відносин між державою та суспільством.
Даний термін з'явився завдяки тому, що урядові інститути поряд з
іншими суспільними інститутами і механізмами в процесі стрімкого розвитку
інформаційних технологій стали набувати нових образу та форми, діючи у
віртуальному інформаційному середовищі, заснованому на глобальних
інформаційно-телекомунікаційних мережах, таких, як Internet.
У Окінавській хартії глобального інформаційного суспільства, зокрема,
говориться: «Інформаційно-телекомунікаційні технології є одним з найбільш
важливих факторів, що впливають на формування суспільства двадцять
першого століття. Їх революційний вплив стосується способу життя людей,
їх освіти і роботи, а також взаємодії уряду та громадянського суспільства»
[3].
Електронний уряд – це система електронного документообігу
державного управління, заснована на автоматизації всієї сукупності
управлінських процесів в масштабах країни з метою істотного підвищення
ефективності державного управління та зниження витрат соціальних
комунікацій для кожного члена суспільства [5; с.187].
У США під електронним урядом розуміють державні комп'ютерні
системи, призначені для взаємодії з населенням країни (громадянами США, а
також іноземцями, наприклад туристами) і структурами, що не входять до
уряду. Такими структурами можуть бути: бізнес, громадські організації,
регіональні та муніципальні органи влади та ін. [2; c.93].
Разом з тим єдиної концепції та однозначного визначення поняття
електронного уряду не існує. Є лише набір загальних вимог, виконання яких
громадяни і бізнес вправі очікувати від електронного уряду з тим, щоб
зробити взаємодію з державними органами більш простим, швидким і
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комфортним, а також зменшити вартість транзакцій. У загальному випадку
під даним терміном розуміється не тільки мережева інфраструктура
виконавчої влади, але в цілому вся інфраструктура державної влади та
управління, тобто «електронна держава», «електронний державний апарат».
Основою

електронного

уряду

має

бути

державна

мережева

інформаційна інфраструктура як інформаційно-телекомунікаційна система,
що забезпечує оптимальне з точки зору суспільства функціонування всіх
ланок і рівнів державної влади та управління. Створення електронного уряду
передбачає побудову загальнодержавної розподіленої системи громадського
управління, що реалізує вирішення повного спектру завдань, пов'язаних з
управлінням документами і процесами їх обробки.
В Україні створення електронного уряду знаходиться на початковому
етапі теоретичного осмислення, розвитку технологій, інструментальних
засобів і менталітету влади і суспільства. Це зумовлено зокрема і відсутністю
комплексного науково-обґрунтованого підходу до побудови електронної
системи територіального управління та єдиних стандартів її функціонування.
На практиці досить часто зустрічаємо підміну понять, коли під
«електронним урядом» розуміють лише окремі сайти, що не надають
громадянам і підприємствам можливостей здійснення транзакцій з державою
або

отримання

державних

послуг.

Тобто

створення

такого

собі

«електронного довідника», а не «електронного уряду». Не виключено, що
така підміна понять відбувається свідомо для перешкоджання набуття
суспільством дієвого механізму громадського управління.

Необхідно

розуміти, що електронний уряд є перспективним засобом, який діє на основі
інформаційних технологій, здатний спростити відносини між державою та
суспільством практично у всіх сферах взаємодії: в політиці, соціальному
забезпеченні, освіті, медицині, транспорті, забезпечення громадської та
державної безпеки та інше. Тобто це є найшвидшим засобом оптимізації
державних структур в Україні.
В Україні, незважаючи на серйозні перепони, все ж досить активно
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впроваджуються системи електронного уряду. Так, у Києві створений ICT
Competence Centre, який допомагає впроваджувати елементи електронного
уряду в державних структурах. Але перешкоди дійсно існують. Перш за все –
це корупція та небажання бюрократичної системи сприймати наявні зміни
суспільства при переході на якісно новий рівень організації, та змінюватися
самої.
Для подолання цього небажання системи, суспільству необхідно
розуміти, що кожен громадянин не тільки має право, але і зобов'язаний
виконувати роль контролера. Влада повинна забезпечити хоча б мінімум у
сфері E-Government. Наприклад, дати можливість заздалегідь замовляти
отримання паспорта та довідок по Інтернету. Починати зміни треба з самого
нижнього рівня: профільні міністерства і відомства повинні оцифрувати свої
бази даних і надати можливість іншим органам ними користуватися.
Ще одна істотна зміна на шляху переходу до «електронного уряду» –
проведення в Україні конкурсу на 3G-частоти і впровадження швидкісну
зв'язку у великих містах. Звісно, необхідно також проводити Інтернет і в
регіонах для покращення майбутнього доступу всього населення до системи
електронного уряду. Ця проблема в Україні, незважаючи на досить високий
рівень інформаційних технологій, досі є актуальною.
Забезпечення швидкісним

Інтернетом повинне бути таким же

завданням уряду, як поставка електрики або води. Сьогодні українським
операторам не вигідно розвивати зв'язок в невеликих регіонах. Не створено
органу, який контролював би це питання.
Підводячи підсумок короткому аналізу проблем побудови електронного
уряду, потрібно зазначити, що існує три основні причини провалу проектів
його впровадження:
- нечітке формулювання цілей проекту і характеристик інформаційної
системи, які вона повинна отримати в результаті автоматизації;
- невідповідність цим цілям цілей та якостей основних виконавців
проекту;
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- спроба реалізації свідомо складних проектів, для реалізації яких
недостатньо тих чи інших ресурсів.
Україна

у

сфері

E-Government

зараз

знаходиться

на

самому

початковому етапі. Але існують всі можливості для впровадження за умови
наявності бажання з боку держави та вимог з боку суспільства.
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