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АНОТАЦІЯ
Магістерська кваліфікаційна робота
на тему «Впровадження Е-урядування в Україні»
Васильченка Ігора Юрійовича

Актуальність теми. Застосування інформаційно-комунікаційних технологій
(ІКТ) розглядається як основа сталого розвитку публічного управління, у тому числі,
практично всіх елементів соціальної інфраструктури, а саме: електронне урядування
(е-урядування), електронний уряд (е-уряд), електронна комерційна діяльність (екомерція), електронне навчання (е-навчання), електронна наукова діяльність (е-наука),
електронна охорона здоров’я, електронна зайнятість (е-зайнятість), електронна
охорона довкілля, електронне сільське господарство та ін. Інформаційні технології (ІТ)
змінюють не види діяльності, а їхню техноло- гічну здатність використовувати як
пряму продуктивну силу нові знання. Розвиток е-комунікацій як основної складової
інформаційного суспільства для забезпечення ефективної взаємодії всіх структур
суспільства, зокрема й державних, – актуальне завдання соціально-економічного
зростання.
Мета і задачі дослідження. Метою магістерської роботи є подальший розвиток
е-урядування в Україні в умовах становлення інформаційного суспільства та надання
практичних рекомендацій щодо стратегії та механізмів розвитку е-уряду та едемократії.
В відповідно до поставленої мети в магістерській роботі вирішуються такі
завдання: дослідити сучасний стан та перспективи розвитку інформаційного
суспільства; визначити роль електронних комунікацй; охарактеризувати складові
моделі електронного урядування, визначити механізми розвитку електронного
урядування та електронної демократії; систематизувати електронні админістративні
послуги, їх сервісний механізм, та регламентацію.
Об’єктом дослідження є е-урядування в інформаційному суспільстві.
Предметом дослідження є стратегія, механізми та методології е-урядування
для забезпечення розвитку е-уряду та е-демократії.
Методи дослідження. Методологічною основою дослідження стали:
загальнонаукові методи: структурно-логічного аналізу; узагальнення, систематизації,
порівняння, угруповання, аналізу і синтезу, графічного зображення даних.
Інформаційною базою виступають нормативно законодавчі акти України,
матеріали підприємства, наукові праці вітчизняних і зарубіжних вчених, в тому числі
матеріали науково-практичних конференцій і періодичної літератури з питань
державного управління в умовах інформаційного суспільства.
Результати, їх новизна, теоретичне та практичне значення. У магістерській
роботі розроблено рекомендації щодо планів реалізації подальшого розвитку
електронного урядування в Україні.
Рекомендації щодо використання результатів роботи з зазначенням галузі
застосування. Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що
представлений у магістерській роботі матеріал, теоретичні положення та висновки
можуть бути використані при формувані планів реалізації подальшого розвитку
електронного урядування в Україні.
Структура і обсяг роботи. Робота складається зі вступу, трьох розділів,
висновків, списку використаних джерел. Повний обсяг тексту магістерської роботи –
100 сторінок, рисунків – 6.
Перелік ключових слів: : електронне урядування, е-уряд, е- демократія,
електронний уряд, е-комерція, е-навчання.
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ANNOTATION
Master's degree qualifying work on a theme the
"Implementation of e-government in Ukraine"
Vasilchenko Igor Yurievich

Actuality of theme. The use of information and communication technologies
(ICT) is seen as the basis for sustainable development of public administration, including
virtually all elements of social infrastructure, namely: e-government (e-government), egovernment (e-government), e-commerce -commerce), e-learning (e-learning), e-research
(e-science), e-health, e-employment (e-employment), e-environment, e-agriculture, etc.
Information technologies (IT) do not change activities, but their technological ability to
use new knowledge as a direct productive force. The development of e-communications
as the main component of the information society to ensure effective interaction of all
structures of society, including state, is an urgent task of socio-economic growth.
In accordance with the set goal in the master's work the following tasks are solved:
to investigate the current state and prospects of the information society; determine the
role of electronic communications; to characterize the components of the model of egovernment, to determine the mechanisms of development of e-government and edemocracy; to systematize electronic administrative services, with a service mechanism
аnd regulation.
The purpose and objectives of the study. The purpose of the master's thesis is
the further development of e-government in Ukraine in the context of the information
society and the provision of practical recommendations on strategies and mechanisms for
the development of e-government and e-democracy.
The object of research is e-government in the information society.
The subject of the study is is the strategy, mechanisms and methodologies of egovernment to ensure the development of e-government and e-democracy.
Research methods. The methodological basis of the study were: general scientific
methods: structural and logical analysis; generalization, systematization, comparison,
grouping, analysis and synthesis, graphic representation of data.
The information base is is normative legislative acts of Ukraine, materials of the
enterprise, scientific works of domestic and foreign scientists, including materials of
scientific and practical conferences and periodicals on public administration in the
information society.
The results of their novelty, theoretical and practical. The master's thesis
develops recommendations for plans for further development of e-government in
Ukraine.
Recommendations for the use of work indicating the application. The practical
significance of the obtained results is that the material presented in the master's thesis,
theoretical provisions and conclusions can be used in the formation of plans for the
further development of e-government in Ukraine.
The structure and volume of work.The work consists of an introduction, three
sections, conclusions, a list of sources used. The full text of the master's thesis – 100
pages, figures - 6.
The key words: e-government, e-government, e-democracy, e-government, ecommerce, e-learning
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ВСТУП
Основними характеристиками інформаційного суспільства є створення
глобального інформаційного простору, що забезпечує ефективну інформаційну
взаємодію людей, доступїх досвітовихінформаційних ресурсів і задоволення
їхніх потреб щодо інформаційних продуктів і послуг.
Знання та інформація стають стратегічним ресурсом інформаційного
суспільства і провідною галуззю економіки. Перетворення інформації на
якнайважливіший

виробничий

ресурс

змінює

парадигму

еволюції

суспільства – основу розвитку інформаційного суспільства складає не
традиційні матеріальні, а інформаційні, інтелектуальні ресурси: знання,
наука, організація, здібності людей, їхня ініціатива, формування структур і
механізмів якісно нового соціального інтелекту, які й відкривають кожному
співтовариству нові можливості для самоідентифікації.
Застосування

інформаційно-комунікаційних

технологій

(ІКТ)

розглядається як основа сталого розвитку практично всіх елементів
соціальної інфраструктури, а саме: електронне урядування (е-урядування),
електронний уряд (е-уряд), електронна комерційна діяльність (е-комерція),
електронне навчання (е-навчання), електронна наукова діяльність (е-наука),
електронна

охорона

здоров’я,

електронна

зайнятість

(е-зайнятість),

електронна охорона довкілля, електронне сільське господарство та ін.
Інформаційні технології (ІТ) змінюють не види діяльності, а їхню технологічну здатність використовувати як пряму продуктивну силу нові знання.
Нині в суспільстві стрімко зростає роль технологічних інновацій,
передусім сектора е-комунікацій, який має все більший вплив на розвиток
сучасної економічної системи, адже

є

з’єднувальною

ланкою як

промислової сфери, сфери послуг і споживачів, так і різних регіонів країни та
економічних центрів. Тому розвиток е-комунікацій як основної складової
інформаційного суспільства для забезпечення ефективної взаємодії всіх
7

структур суспільства, зокрема й державних, – актуальне завдання соціальноекономічного зростання.
Концепція е-уряду передбачає створення уряду, який поєднує в собі
організаційні інновації з ІКТ для виконання основних урядових функцій в
умовах постійно мінливого середовища. У цій концепції функції уряду лягли
в основу основних вимірів (компонент) е-уряду: е-адміністрація охоплює
здебільшого всі адміністративні та експлуатаційні процеси уряду; е-послуги
характеризуються забезпеченням адміністративних (адмін-) послуг громадян
та бізнесу; е-управління розуміється в контексті суспільного; е-демократія
характеризується демократичними структурами, процесами і методами, у
яких ІКТ використовуються для збільшення прозорості, демократичного
прийняття рішень, включення та участі громадян.
За умов, коли самі бюрократичні процедури є неефективними,
переведення виконання їх до інтернет-простору органічно неспроможне
підвищувати ефективність системи публічного управління. Стає все більш
очевидним, що без широких адмінреформ, спрямованих на поліпшення
функціонування державного апарату, упровадження технологій е-уряду не
буде ефективним і зводиться до тривалих і безуспішних спроб.
Виходом з даної ситуації може бути прийняття нової теоретичної
парадигми адміністративного реформування, у рамках якої е-уряд перестане
бути придатком бюрократичних структур, а системне управління всіма
адміністративними процесами з точки зору досягнення кінцевих результатів
стане центральною складовою публічного управління. Такою парадигмою
може бути теорія менеджменту якості та модель програмованої держави.
Базовим постулатом теорії менеджменту якості є положення про те,
що розглядати з точки зору досягнення якості слід не тільки кінцевий
результат, а й кожен етап адміністративного процесу. Тобто перехід на
процесно орієнтовану модель управління, де управлінська діяльність
розглядається як система взаємопов’язаних процесів, надає тотального
характеру управлінню, завдяки чому якість стає не якимось конкретним
8

завданням, а вкорінюється та офіційно закріплюється в кожному процесі.
Побудовапрограмованоїдержавивимагаєкардинальної

трансформації

всієї

системи публічного управління. Перш за все необхідна структурнофункціональна реформа. Необхідне прийняття такої структури органів влади,
за

якої

обсяг

їхніх

повноважень,

взаємопідзвітність,

характер

відповідальності безпосередньо визначаються специфікою виконуваних ними
конкретних функцій. Наступним кроком має бути тотальна регламентація
всіх управлінських процедур. Тобто, крім наділення державних органів
чітким набором функцій, необхідно ще й суворо регламентувати порядок
здійснення даних функцій.
Вирішальним

елементом

у

побудові

програмованого

уряду

є

розроблення ефективної системиоцінювання, яка, відповідно до методології
менеджменту якості, повинна орієнтуватися не стільки на розбір наслідків
діяльності держави, скільки на аналіз самого адмінпроцесу та зіставлення
його характеру з обсягом вкладених ресурсів і отриманим результатом з
метою максимізації ефективності процесів публічного управління.
У цілому концепція е-урядування у програмованій державі як складової
частини інформаційного суспільства інтегрує і розвиває механізми е-уряду, едемократії та відкритого уряду. Механізми е-урядування забезпечують
розвиток публічного управління знизу вгору, як постійний когнітивний пошук
альтернатив: від рефлексивного громадянського суспільства та системи
громадянського партнерства до мережевого публічного управління.
У зв’язку з цим метою досліджень у цій роботі є подальший розвиток еурядування в Україні в умовах становлення інформаційного суспільства та
надання практичних рекомендацій щодо стратегії та механізмів розвитку еуряду та е-демократії.
Об’єкт дослідження – е-урядування в інформаційному суспільстві.
Предмет дослідження – стратегія, механізми та методології еурядування для забезпечення розвитку е-уряду та е-демократії.
Практика е-управління неможлива без осмислення теоретичних засад
9

механізмів публічного управління та їхньої складової частини – механізмів еурядування. Без розкриття категорії “механізм публічного управління”
неможливо вирішити проблему підвищення його ефективності, оскільки
ефективність системи публічного управління залежить від наявності
механізмів, що успішно функціонують.
У науковій літературі термін “механізм публічного (державного)
управління” є досить широко вживаним, однак зміст і структуру його різні
науковці та практики трактують по-різному.
Аналіз досліджень вчених стосовно змістовного наповнення поняття
“механізм державного управління” дав змогу визначити механізм державного
управління як складну систему, призначену для досягнення накреслених цілей,
яка має певну структуру, методи, важелі, інструменти впливу на об’єкти
управління з

відповідним правовим,

нормативним

та

інформаційним

забезпеченням. На базі цього визначення механізму публічного управління в
монографії зроблено спробу узагальнити підходи до класифікації комплексного
механізму е-урядування та е-демократії як його складової.
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ВИСНОВКИ

1.

Аналіз міжнародного досвіду показує, що не існує єдиної

успішної програми розвитку е-урядування та е-демократії. Кожна стратегічна
програма чи план мають бути індивідуальними і враховувати специфічні
особливості кожної країни або регіону. Для більшості країн світу розвиток еурядування та е-демократії є одним із національних пріоритетів і
розглядається

як

загальнонаціональне

завдання.

Інформаційно-

комунікаційним технологіям відводиться роль необхідного інструменту
соціально-економічного

прогресу,

одного

з

основних

чинників

інноваційного розвитку економіки. Е-урядування та е-демократія дозволяє
найбільш ефективно

і в стислі терміни: підвищити національну

конкурентоспроможність у високоінтелектуальних сферах праці; підвищити
якість життя громадян; сприяти становленню відкритого демократичного
суспільства.
2.

Проведені дослідження дозволили визначити систему механізмів

розвитку е-урядування з п’яти груп: механізми безпеки в інформаційному
просторі, механізми е-взаємодії, механізми надання е-послуг, механізми едемократії та відкритого уряду. Для кожної групи визначено детальна
класифікація

механізмів

забезпечення

е-урядування.

Характерної

особливістю наданої структури механізмів є їх взаємопов’язаність, що
визначає системний та комплексний підхід до запровадження механізмів еурядування.
3.

Механізми е-взаємодії забезпечують інформаційну взаємодію

органів влади в е-формі при наданні адмінпослуг та виконанні державних
функцій. Результатом е-взаємодії може бути отримання інформації, надання
консультації або прийняття управлінського рішення. Е-взаємодію за рівнем
взаємодії можна класифікувати на односторонню, інтерактивну, трансакційну.
Односторонні е-взаємодія передбачає: інформування громадськості про
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діяльність органів публічної влади; надання нормативно-

правового

забезпечення щодо діяльності органів влади; оперативне публікування
офіційних джерел; відкриття доступу до публічної інформації та відкритих
даних; формування звітних е-форм та надання допомоги з правил їхнього
оформлення тощо. Інтерактивна е-взаємодія забезпечує двосторонню
взаємодію влади с суспільством за допомогою е-комунікацій. У процесі
інтерактивної взаємодії користувач має змогу звернутися з конкретним
запитом, і він може отримати конкретну відповідь публічних органів щодо
своєї проблеми. Трансакційна е-взаємодія передбачає надання доступу і
подальше здійснення реальних операцій (трансакцій) із надання е-послуги
конкретним фізичним або юридичним особам тільки після того, як останні
починають відповідати вимогам щодо ідентифікації та автентифікації.
4.

Механізми надання е-послуг є головними складовими системи е-

урядування. Їх можна класифікувати за складовими – адміністративними,
інституційними, інтеграційними, сервісними. Адміністративні механізми
надання

е-послуг

базуються

на

упровадженні

адміністративних

е-

регламентів, процесів, процедур, функцій, інформаційних і технологічних
карток їхнього виконання. Запровадження адміністративних е-регламентів це
інноваційний процес, пов’язаний із винаходженням нових підходів до аналізу
структури

адміністративних

процесів

та

пошуком

нових

моделей

функціонування владних структур. Інституційні механізми надання е-послуг
припускають модернізацію всіх рівнів публічного управління. Упровадження
інтеграційних механізмів надання е-послуг забезпечує підвищення якості
надання та спрощення й скорочення термінів процедур отримання публічних
послуг.
5.

Сервісні механізми надання е-послуг пов’язано з ефективністю

виявлення, моделювання та реалізації індивідуальних та групових інтересів і
потреб громадян. Для сервісної організації управління панівним показником
ефективності є задоволеність споживачів послугами. Інтеграційні механізми
надання

е-послуг

засновано

на

реалізації

принципу

єдиного
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вікнапідчаснаданняпублічнихпослуг.

Передбачається

виключення

або

максимально можливе обмеження участі заявників у процесах збору з різних
інстанцій та надання до інших інстанцій документів та довідок, що
підтверджують права заявників на отримання послуг.
6.
базується

Результати досліджень свідчать, що розвиток е-демократії
на

запровадженні

сукупності

взаємопов’язаних

механізмів:

мережевої комунікації; е-голосування; звернення і запитів громадян; епетицій;

мережевого

краудсорсингу;

онлайн-оцінювання;

е-участі;

формування онлайн-спільнот; автоматизованого моніторингу. Сьогодні існує
проблема з запровадження технологій інтерактивної взаємодії, е-участі
громадян з суспільно-політичних питань. Також проблемним є інструмент
мережевого контролю за діяльністю органів публічної влади, котрі
передбачає не тільки постійний моніторинг невирішених проблем у сфері
житлово-

комунального

господарства,

освіти,

медицини

тощо

та

інформування про ці проблеми представників органів влади за допомогою етехнологій, а й спостереження за самою процедурою розроблення та
реалізації рішень, прийнятих органами влади за участю громадян у даній
процедурі. Аналіз наукових досліджень і публікацій дозволяє резюмувати, що
розвиток технологій е-участі як активного елемента е-демократії – глобальна
тенденція. Ця тенденція суспільного життя формується силами не тільки
державних структур, а, здебільшого, громадськими організаціями та рухами,
а також самими громадянами.
7.

Методологічною основою стратегії розвитку систем надання е-

адмінпослуг є сервісна концепція публічного управління. Надання еадмінпослуг у такій концепції стає ключовою функцією сервісної держави.
Основні компоненти стратегії розвитку системи надання е-адмінпослуг – це
адміністративне спрощення, упорядкування адмінпослуг, децентралізація та
розвиток інтегрованих сервісів. Існує низка проблемних питань, вирішення
яких сприятиме забезпеченню надання послуг в інтерактивному режимі, серед
яких: не визначено законодавчо загальні умови надання адмінпослуг е13

засобами та за допомогою е-комунікацій; не забезпечено чіткого розподілу
повноважень та відповідальності з надання е-адмінпослуг між різними
органами влади; не визначено правовий статус урядових інформаційних
ресурсів, що надаються одержувачам е-адмінпослуг; не визначено правові
умови захисту персональних даних у процесі надання е-адмінпослуг.
Для забезпечення розвитку інфраструктури надання адмінпослуг
громадянам за допомогою е-комунікацій доцільно запровадити шляхи:
створення онлайн-сервісів на сайтах суб’єктів надання адмінпослуг для
забезпечення більш ефективної системи адмінпослуг; розвиток регіональних
центрів надання е-адмінпослуг для розширення сервісної інфраструктури
взаємодії між суб’єктами надання послуг; удосконалення роботи єдиного
державного порталу адмінпослуг як порталу, на якому будь-який громадянин
може отримати всі види адмінпослуг без якихось обмежень.
В процесі досліджень обґрунтовано необхідність зміни парадигми
побудови сервісів надання е-адмінпослуг. Необхідна перебудова сервісів на
принципах людино-орієнтованості, формування комплексного цифрового
середовища життєдіяльності громадян і організацій із забезпеченням
постійного зростання якості е-адмінпослуг, зниження витрат функціонування
та оптимізації взаємодії органів державної влади і місцевого самоврядування,
залучення громадян до процесів управління.
8.

В результаті проведених досліджень удосконалено сервісний

механізм надання е-адмінпослуг.
пов’язаний

Цій механізм надання е-адмінпослуг

з ефективністю виявлення, моделювання та реалізації

індивідуальних і групових інтересів і потреб громадян. Визначено його зміст
і складові, як сукупність сервісів: ідентифікації та автентифікації, взаємодії та
інтеграції, єдиного особистого кабінету, трансакцій, моніторингу якості
послуг, інформування та навчання. Впровадження сервісного механізму
надання послуг повинно будуватися на зручності і передбачуваності
процедур взаємодії з органами влади при отриманні послуг. Процедури
отримання послуг повинні відповідати обґрунтованим очікуванням громадян,
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сформованим в результаті їх досвіду взаємодії з організаціями, що працюють в
бізнес сфері. Інтерфейси, що реалізовують взаємодію з органами, які надають
послуги, повинні бути зручними і зрозумілими. Проектування регламентів
взаємодії і елементів інтерфейсів, оцінка розуміння і зручності реалізованих
процедур повинна здійснюватися на основі вивчення сценаріїв поведінки
громадян за допомогою опитувальних методів. Вимоги до процедур надання
послуг, що спрямовані на забезпечення їх зручного

і зрозумілого

використання, повинні бути закріплені нормативно. До базових сервісів
надання е-адмінпослуг відносяться: сервіс ідентифікації та автентифікації,
сервіс взаємодії та інтеграції, сервіс єдиного особистого кабінету, сервіс
трансакцій, сервіс моніторингу якості послуг, сервіс інформування та
навчання.
Таким чином, в результати проведених досліджень запропоновано
система взаємопов’язаних механізмів розвитку е-урядування та е-демократії,
обґрунтовано методологія розвитку інноваційно орієнтованого суспільства,
надано

інноваційні

технології

й

механізми

розвитку

е-комунікацій,

обґрунтовано методологія регламентації та надання е-адмінпослуг, надано
практичні
орієнтованої

рекомендації

з

удосконалення

інфраструктури

сервісно
держави.
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