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Анотація 

В роботі розглядаються основи сучасної теорії та практики державного управління методами 

електронного урядування. Розглянута структура державного управління, методи електронного урядування, 

складові його інформаційно-технологічної інфраструктури, державна політика з розвитку електронного 

урядування, його технічні складові та їх призначення. 
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Abstract 

    The work describes the "Electronic Governance" systematically examines the fundamentals of modern theory and 

practice of public administration by the methods of e-governance. The structure of public administration, methods of e-

governance, the components of its information-technological infrastructure, state policy on the development of e-

governance, its technical components and their purpose are considered. 

     Keywords: e-government, information support, public administration; informational security; information 

society; information and communication technologies. 

 

Вступ 

В період роз удови цифрового суспільства, розвитку інформаційних технологій, пу лічне 

управлінн , його зміст та форма потре ують реформуванн ,  ке в перш чергу за езпечуєтьс  

впровадженн м електронного ур дуванн . Оскільки електронне ур дуванн  – це форма державного 

управлінн  за допомогою комп’ютерних та інформаційних технологій, що  вл є со ою цілу системи 
взаємопов’ заних елементів, де осо ливе місце займає за езпеченн   езпеки інформації. Тому дл  

його впровадженн , розвитку та ефективного функціонуванн  нео хідно за езпечити відповідне 

правове регулюванн , де за езпеченн  інформаційної  езпеки займає важливе місце. 

Основна частина 

В чинному законодавстві електронне ур дуванн  розгл даєтьс   к форма державного управлінн   
 ка спри є підвищенню ефективності  відкритості та прозорості ді льності органів державної влади 

та органів місцевого самовр дуванн  з використанн м інформаційно-телекомунікаційних технологій 

дл  формуванн  нового типу держави  орієнтованої на задоволенн  потре  громад н. І чи не вперше 

на законодавчому рівні термін «електронне ур дуванн »  уло наведено в Концепції розвитку 
електронного ур дуванн  в Україні [1].  

Головною складовою е-ур дуванн  є електронний ур д - це єдина інфраструктура міжвідомчої 

автоматизованої інформаційної взаємодії органів державної влади та органів місцевого 
самовр дуванн  між со ою  з громад нами і су ’єктами господарюванн . Упровадженн  е-

ур дуванн  перед ачає реалізацію комплексного та індивідуального підходу до наданн  

управлінських послуг користувачам з унеможливленн м впливу людського фактору через контакт із 

державними служ овц ми. Однак дл  впровадженн  е-ур дуванн  держава повинна за езпечити 
 кісне та достатнє нормативно-правове регулюванн    ке є одним із передумов створенн  та належної 



ді льності електронного ур ду зокрема та е-ур дуванн  загалом і тим самим за езпечити  езпеку 

інформації  що надаєтьс . 

Сучасне законодавство України щодо регулюванн  питанн  електронного ур дуванн   в тому 
числі технологій його впровадженн  та використанн  нараховує кілька дес тків нормативно-

правових актів  в  ких  електронне ур дуванн  розгл даєтьс   к складова інформатизації  а не  к 

окрема сфера. Також існують різного рівн  нормативно-правові акти   кі опосередковано регулюють 
дане питанн . Однак  варто зазначити  що виникненню е-ур дуванн  передувала саме інформатизаці  

ді льності органів влади  а уже сьогодні ми говоримо про цифровізацію сфер суспільного житт  та 

управлінн  [2]. Впровадженн  електронного ур дуванн   к форми державного управлінн  є 
наслідком інформатизації суспільства та його сфер ді льності. 20 вересн  2017 року Ка інетом 
Міністрів України схвалена нова Концепці  розвитку електронного ур дуванн  в Україні  реалізації 

 кої перед ачаєтьс  до 2020 року. Її розро ка та прийн тт  викликане тим  що відповідно до Указу 

Президента України від 12 січн  2015 р. № 5 «Про Стратегію сталого розвитку «Україна-2020»  
розпор дженн  Ка інету Міністрів України від 3 квітн  2017 р. № 275 «Про затвердженн  

середньострокового плану пріоритетних дій Ур ду до 2020 року та плану пріоритетних дій Ур ду на 

2017 рік» розвиток електронного ур дуванн  визначено одним з першочергових пріоритетів 

реформуванн  системи державного управлінн . Також у рамок реалізації Угоди про асоціацію між 
Україною  з однієї сторони  та Європейським Союзом  Європейським співтовариством з атомної 

енергії і їхніми державами-членами  з іншої сторони  Україна має за езпечити комплексний розвиток 

електронного ур дуванн  відповідно до європейських вимог [1].  
З ір інформації залежить від управлінських завдань та потре . В залежності від цього о ираютьс  

і відповідні методи з ору інформації. Тому передусім визначаєтьс  мета з ору інформації  то то 

тре а усвідомити   ка інформаці  (за змістом)  кому ( кій категорії користувачів)  коли (до  кого 
терміну а о на  кому етапі ро оти) та в  кій формі (на  кому рівні згортанн ) потрі на. При цьому на 

органи державної влади   к і на інші організації  розповсюджуєтьс  ді  закону інформованості-

впор дкованості: чим  ільшою за о с гом і кращою за  кістю інформацією про внутрішнє і зовнішнє 

середовище володіє організаці   тим  ільшою є ймовірність її стійкого функціонуванн  
(самоз ереженн ). Адже  ефективність використанн  інформаційних комунікацій значною мірою 

залежить від диктованого потре ами соціальних структур рівн  їх наповненн  інформацією. 

Джерелами цього наповненн  є на вні суспільно значущі інформаційні ресурси  зосереджені в 
системі суспільних інформаційних  аз  а також процеси інфотворенн   суспільна організаці  

виро ництва нео хідної інформації. В даному контексті осо ливої актуальності на уває 

інформаційне за езпеченн  органів пу лічної влади.  
Інформаційне за езпеченн  – це динамічна система одержанн   оцінки  з еріганн  та переро ки 

даних  створена з метою виро ленн  управлінських рішень [3]. Його можна розгл дати і  к процес 

за езпеченн  інформацією  і  к сукупність форм документів  нормативної  ази та реалізованих 

рішень щодо о с гів  розміщенн  та форм існуванн  інформації   ка використовуєтьс  в 
інформаційній системі у процесі її функціонуванн . Зміст інформаційного за езпеченн  складають 

наступні етапи: постановка завдань відповідних інформаційних зв’ зків і цілей інформуванн ; 

створенн  фонду відомостей   анку даних; о ро ка інформації  її систематизаці   внаслідок чого 
відомості стають придатними дл  подальшого використанн ; визначенн  найоптимальнішого режиму 

використанн  усіх форм і засо ів поширенн  (о міну) інформації  застосуванн  найраціональніших з 

них; наданн  (поширенн ) інформації за допомогою спеціальних форм і засо ів (повідомленн  

засо ів масової інформації  пу лічні виступи  оприлюдненн  правових актів та ін.).  
На сьогодні в процесі інформаційного за езпеченн  органів державної влади продовжують 

широко використовуватись традиційні джерела інтелектуальної інформації: правової (Конституці  

України  інші законодавчі та підзаконні нормативні правові акти  міжнародні договори та угоди  
норми і принципи міжнародного права  а також ненормативні правові акти  повідомленн  засо ів 

масової інформації  пу лічні виступи  інші джерела інформації з правових питань)  соціологічної 

(документовані а о пу лічно оголошені відомості  у  ких відо ражено результати соціологічних 
опитувань  спостережень та інших соціологічних досліджень)  документованої інформації про осо у 

(видані на її ім’  документи  а також відомості про осо у  зі рані державними органами влади та 

органами місцевого самовр дуванн  в межах своїх повноважень)  інформації довідниково-

енциклопедичного характеру (енциклопедії  словники  довідники  рекламні повідомленн  та 
оголошенн   путівки  картографічні матеріали тощо  а також довідки  що даютьс  уповноваженими 



на те державними органами та органами місцевого самовр дуванн   громадськими о ’єднанн ми  

організаці ми  їх служ овими осо ами та автоматизованими інформаційними системами) та ін.  

Висновки 
Існують різного роду про лемні питанн  щодо інформаційного за езпеченн  пу лічного 

управлінн   зокрема органів влади. Однак із аналізу доктрини та законодавства можна виокремити 

певні шл хи їх подоланн . Зокрема такі  по-перше  нео хідно вдосконалити нормативну  азу та 
систематизувати інформаційне законодавство. По-друге  потрі ні розширенн  та модернізаці  

існуючої інфраструктури органів державної влади  а саме комп’ютерного парку та структурованих 

ка ельних мереж. По-третє  за езпечити функціонуванн  ефективно діючої комплексної системи 

захисту інформаційних ресурсів. По-четверте  потрі но підвищити культуру користуванн  сучасними 
інформаційними технологі ми. Переважна  ільшість користувачів не має нео хідних знань та досвіду 

користуванн  комп’ютерними мережами   азами даних  послугами Інтернет. Тому система 

підготовки та перепідготовки кадрів дл  державного апарата в нових організаційно-технічних умовах 
повинна приділ ти осо ливу увагу інформаційній освіті май утніх державних служ овців. 
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