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Анотація 
Розглянуто сутність та зміст поняття «електронний уряд». Окреслено проблеми та перспективи 

впровадження системи електронного урядування як способу організації державної влади за допомогою систем 
локальних інформаційних мереж та сегментів глобальної інформаційної мережі. Визначено переваги та 
недоліки даної системи що мають бути враховані в процесі переходу від традиційного управління до 
електронного урядування. 
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Аbstract 
The essence and meaning of «electronic government». Outlined the problems and prospects of introduction of e–

government as a way of government by means of local information networks and segments the global information 
network. Advantages and disadvantages of the system to be included in the transition from traditional management to 
e–government. 
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На сьогоднішній день в Україні явно виражене зниження діяльності органів державної влади, тому 
необхідно запровадити нові методи управління, одним із яких є система електронного управління. 
Оскільки в даний час «електронна держава» знаходиться в стадії становлення, його поняття чітко не 
сформувалось. Причому навіть дослівний переклад з англійської мови – «egovernment» також не 
надає чіткості даному поняттю. Зрозуміло, що «електронний уряд» має охоплювати не тільки 
мережеву інфраструктуру, але в цілому і всю інфраструктура органів влади. На думку сучасних 
дослідників, мова повинна йти про «електронну державу», «електронний державний аппарат», 
електронну інфраструктуру держави, державу інформаційного суспільства, або ж «електронне 
урядування». Замість «електронного уряду» доречніше говорити про державну мережеву 
інформаційну інфраструктуру, як інформаційно–комунікаційну систему, що забезпечує оптимальне, з 
погляду суспільства, функціонування всіх гілок і рівнів державної влади. 

Метою цього методу є підвищення рівня прозорості та відкритості діяльності органів державного 
управління та місцевого самоврядування, економія часу і матеріальних ресурсів, підвищення якості 
обслуговування громадян. 

Завдяки цій системі громадяни зможуть отримувати точну та достовірну інформацію про 
діяльність органів влади, брати участь у прийнятті ними відповідних рішень, а також зменшення 
корупції в органах влади, тому що контакт буде відбуватись заочно. 

Проте окрім позитивних сторін є ще негативні, адже ідея електронного уряду реалізується доволі 
повільно в цьому їй перешкоджають основні проблеми: слабке фінансування, проблема доступу до 
мережі Інтернет, неналежна кваліфікація держаних службовців, слабка захищеність від нового класу 
соціальних злочинів, що ґрунтуються на використанні сучасних інформаційних технологій (махінації 
з електронними грошима, комп’ютерне хуліганство); можливість здійснювати електронний контроль 
за життям, настроями, планами громадян, політичних організацій. 

Не зважаючи на широко розповсюджену мережу Інтернет серед суспільства, все ж таки є сегмент 
населення, який не має змоги нею користуватись, наприклад: багато пенсіонерів, малозабезпечені 
громадяни, а також люди, які проживають в віддалених від сучасності населених пунктах. 

На мою думку, перед тим як впроваджувати «електронний уряд» потрібно виправити усі недоліки 
та підготувати людей до нових змін у системі управління. Звернути увагу на досвід інших країн де ця 
система успішно працює, не допускати тих самих помилок. 
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Для успішного втілення електронного урядування як ідеї та забезпечення повної реалізації всіх 
його переваг нашій державі, безперечно, необхідно пройти складний шлях наближення системи 
державного управління до європейських стандартів. Для цього Україні необхідний певний час, 
оскільки остаточний перехід до електронного врядування, перепідготовки та підвищення кваліфікації 
державних службовців, які будуть безпосередньо здійснювати відповідні функціональні обов’язки. 
При цьому перехід від традиційного управління до електронного урядування має відбуватися 
поступово та супроводжуватися відповідними змінами у розвитку суспільства, що сприятиме його 
стабілізації. 
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