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Вступ 
Однією з найбільш перспективних форм електронної демократії в межах електронної держави 

можна вважати електронний парламент. Використання інформаційнокомуні-каційних технологій у 
діяльності парламентів зараз набуло свого розвитку у світовій практиці розвинутих країн і набуває — 
у країнах, які розвиваються. 

 
Актуальність 

Ця тема є досить актуальною для України, оскільки, в Україні високий рівень недовіри громадян 
до роботи депутатів.Електронний парламент має цілий ряд переваг: 

а) сприяє підвищенню прозорості діяльності органів влади завдяки використанню сучасних 
технологій, надання громадянам доступу до інформації. 

б) є інструментом підтримки політичної діяльності та забезпечення більшої прозорості та 
відповідальності публічних політиків перед електоратом. 

в) надає додаткові можливості для побудови та підтримки соціальної солідарності в суспільстві, 
шляхом розвитку соціальних зв’язків між громадянами та групами громадян. 

г) розширення спектра взаємодії між громадянами, між громадянами та владними інститутами, 
прискорення реакції влади на звернення громадян (формування зворотного зв’язку), роз’яснення 
громадянам рішень влади. 

Основні проблеми 
Основними проблемами електронного парламенту є: 

― незацікавленість людей у прийнятті участі в політичній сфері країни. 
― низька технологічна готовність державних органів. 
― Е-демократія не пріоритет для фінансування. 
― низька кваліфікація кадрів. 
― низький показник доступу населення до Інтернет. 

 
Оптимізація 

Сьогодні  громадянське  суспільство  України  перебуває  на  етапі  активного  розвитку. Тому 
основними шляхами опитмізації є: 
1) Створити єдиний центральний орган влади, відповідальний за міжвідомчу координацію в сфері 

інформаційно-комунікаційних технологій. 
2) Перевіряти ефективність роботи влади через ступінь використання інформаційно-

комунікаційних технологій. 
3) Провести національну інформаційно-просвітницьку кампанію з питань електронної демократії. 
4) Здійснювати постійне навчання основам електронного урядування. 
Висновки: 

 36 



Отже, ключовими характеристиками законодавчих змін у сфері електронного парламенту в 
Україні можна вважати інфраструктурні питання, послуги, визначення способу користування, 
тренування персоналу, комунікацію між парламентом і членами громадянського суспільства. 
Основним досягненням у цьому контексті буде створення такого електронного середовища 
діяльності парламенту, яке б відповідало уявленням репрезентативності, прозорості, доступності, 
підзвітності та ефективності за умов полегшення та підвищення координації роботи та співпраці між 
усіма учасниками відносин у сфері функціонування електронного парламенту. Роль інформаційно-
комунікаційних технологій в цих процесах стосується встановлення зв’язків між перерахованими 
вище характеристиками та допомога парламенту у виконанні встановлених повноважень (більша 
якість інформації, кращий доступ, ефективна організація роботи тощо). 
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