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КОНЦЕПЦІЯ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ 
В ПРАКТИЦІ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

THE CONCEPT OF ELECTRONIC GOVERNANCE 
IN THE PRACTICE OF FOREIGN COUNTRIES
Стаття присвячена аналізу наукових підходів до запровадження та розвитку електронного урядування 

в Україні та світі. Автор розглядає різні підходи до усвідомлення важливості та необхідності запроваджен-
ня інформаційних технологій в управління державою. Досліджено напрями розвитку концепції електронного 
урядування в різних країнах. Проведено порівняльний аналіз зарубіжних нормативних актів в галузі запрова-
дження електронного урядування. Проаналізовано різні підходи зарубіжної практики до усвідомлення сутнос-
ті запровадження інформаційних технологій в управління державою шляхом побудови ефективної системи 
електронного урядування. Зроблено висновки, що, незважаючи на різні точки зору, наявні в сучасному світі, 
загальним є підхід, за якого електронна демократія є новим етапом розвитку демократичного суспільства.

Ключові слова: державне управління, електронне урядування, інформаційно-телекомунікаційні техно-
логії, електронне середовище, електронні технології.
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Статья посвящена анализу научных подходов к внедрению и развитию электронного управления в 
Украине и мире. Автор рассматривает различные подходы к осознанию важности и необходимости вне-
дрения информационных технологий в управление государством. Исследованы направления развития 
концепции электронного управления в разных странах. Проведен сравнительный анализ зарубежных нор-
мативных актов в области внедрения электронного управления. Проанализированы различные подходы 
зарубежной практики к осознанию сути внедрения информационных технологий в управление государ-
ством путем построения эффективной системы электронного управления. Сделаны выводы, что, не-
смотря на различные точки зрения, существующие в современном мире, общим является подход, при 
котором электронная демократия является новым этапом развития демократического общества.

Ключевые слова: государственное управление, электронное управление, информационно-телеком-
муникационные технологии, электронная среда, электронные технологии.

The article is devoted to the analysis of scientific approaches to the introduction and development of e-govern-
ment in Ukraine and the world. The author considers different approaches to understanding the importance and 
necessity of introducing information technologies in government. The directions of development of the concept 
of e-government in different countries are investigated. A comparative analysis of foreign regulations in the field 
of e-government, conducted conclusions. The purpose of this article is to explore different approaches of foreign 
practice to understanding the essence of the introduction of information technology in government, by building an 
effective system of e-government. Analyze different concepts of e-government based on foreign experience. In mod-
ern science, some issues related to the development of public administration and its electrification in the information 
society has been studied. The very mechanism of formation of e-government requires theoretical understanding, in-
cluding developing a comprehensive approach to the legal regulation of the electronic environment of management 
of state, regional and municipal programs. That different countries approach the issue of implementing e-govern-
ment and improving the efficiency of public administration through the use of electronic technologies. In this regard, 
it is necessary to analyze foreign experience in building e-government, general and special features of legislation in 
this area. Particular emphasis in the study of e-government is given to the analysis of the impact of the digital age on 
public policy in the field of information, analysis of digital identification of citizens in the provision of public services, 
the study of digital democracy – all this can be used in improving e-government systems. Ukraine. Understanding 
the concept of e-government in foreign practice differs. It is believed that the legal doctrine of European countries is 
characterized by a narrow approach, according to which e-government is the use of information and communication 
technologies by the executive authorities to provide public services to citizens.

Keywords: public administration, e-government, information and telecommunication technologies, electronic 
environment, electronic technologies.

Постановка проблеми. У сучасному державно-
му устрої суспільства соціальні відносини модерні-
зуються під впливом інформаційно-телекомунікацій-
них технологій. Інформатизація управління на рівні 
держави для нас сьогодні є нормою. Нові технології, 
нові інформаційні ресурси входять у життя країни 
кожного дня, а зміни, що відбуваються, стосуються 
низки аспектів функціонування держави.

Перетворення, пов’язані з інформатизацією та 
електронізацією державного управління, торкаються 
усіх трьох гілок державної влади. В результаті за-
стосування інформаційно-комунікаційних технологій 
законодавчими органами нашої країни формується 
електронний парламент, а судовими – електронне 
правосуддя. У колі виконавчої влади відбувається 
становлення електронного уряду. Найбільш суттє-
ві перетворення характерні для органів виконавчої 
влади, оскільки реалізація механізмів державного 
управління покладена на них.

Сьогодні інтенсивний розвиток електронного 
урядування відбувається в державах з різними по-
літико-правовими традиціями. Змінюється порядок 
надання державних і муніципальних послуг, підви-
щується відкритість виконавчих органів. Як і в низці 
інших країн, в Україні функціонує єдиний портал дер-
жавних і муніципальних послуг, налагоджена єдина 
система міжвідомчої електронної взаємодії, працює 
інтернет-ресурс для розміщення громадських ініціа-
тив. Функціонує система дистанційного надання дер-
жавних і муніципальних послуг. Нормативні правові 

акти, спрямовані на регулювання окремих сторін 
електронного уряду, оновлюються та приймаються 
суспільством. У відкритому доступі сьогодні є ва-
гома частина інформації про діяльність державних 
органів, а також велика частина особистої інформа-
ції людей, тому на перший план виходять питання 
впорядкування інформаційних ресурсів на рівні дер-
жави, взаємного обміну та ефективного функціону-
вання інформаційних ресурсів, контролю та забезпе-
чення безпеки інформації, громадян, держави.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
У сучасній науці досліджувалися окремі питання, 
пов’язані з розвитком державного управління та його 
електронізації в умовах інформаційного суспільства.

Загальнотеоретичні засади електронного уряду, 
державне управління в умовах інформаційного сус-
пільства вивчалися в роботах І. Бачило та П. Кузнє-
цова. Зарубіжний досвід упровадження електронного 
урядування досліджували Т. Камінська, А. Камін-
ський, М. Пасічник, В. Селещук, О. Гаврилець, І. Ки-
рилюк, Н. Мажак, О. Якименко, А. Бекірова, А. Єси-
пенко [3]. Правові аспекти надання публічних послуг 
сучасною державою вивчалися в роботах Л. Тере-
щенко, Н. Путіло. Проблема інформаційної безпе-
ки держави розглядалася в роботах Є. Рудніченка, 
В. Лопатіна, O. Степанова, Т. Полякової. Питання 
функціонування електронних документів у публічній 
сфері досліджувалося в роботах С. Семилетова.

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Сам механізм становлення 
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електронного урядування вимагає теоретичного 
осмислення, зокрема для вироблення комплексно-
го підходу до правового регулювання електронного 
середовища управління державними, регіональними 
та муніципальними програмами.

Різні країни по-різному підходять до питання 
впровадження електронного урядування та підви-
щення ефективності державного управління шля-
хом застосування електронних технологій. У зв’язку 
з цим необхідно проаналізувати зарубіжний досвід 
побудови електронного уряду, загальні та особливі 
риси законодавства в цій галузі.

Формулювання цілей статті (постановка завдан-
ня). Метою статті є дослідження різних підходів зару-
біжної практики до усвідомлення сутності запроваджен-
ня інформаційних технологій в управління державою 
шляхом побудови ефективної системи електронного 
урядування; аналіз різних концепцій електронного уря-
дування на основі зарубіжного досвіду.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Серед науковців та дослідників є як прихильники, так 
і противники інформатизації державного управління 
та впровадження електронного управління, встанов-
лення електронної демократії. Прихильниками теорії 
електронної демократії є П. Ніксон та Р. Раваль. Вони 
пов’язують розвиток сучасної держави не стільки з 
великим поширенням електронних технологій у дер-
жавному управлінні, скільки з підвищенням ефектив-
ності діяльності державних органів, автоматизацією 
адміністративних процедур та впровадженням нових 
демократичних процедур у процес прийняття рішень 
органами державної влади. Поняття «електронний 
уряд» широко досліджувалося в зарубіжній політи-
ко-правовій літературі.

Розбіжності в розумінні важливості електронного 
урядування виникають тоді, коли використовується 
схожий за змістом із терміном «електронна демокра-
тія» термін «цифрова демократія», що визначається 
як використання інформаційних та комунікаційних 
технологій і спілкування за допомогою комп’ютерної 
техніки задля зміцнення демократії та розширення 
участі індивідів у демократичних процедурах. По-
няттю «цифрова демократія» тотожне поняття «вір-
туальна демократія», або «теледемократія», «елек-
тронна демократія» чи «кібердемократія». Саме тут 
постає гостре питання про забезпечення безпеки да-
них, інформації і країни загалом.

Поняття електронного уряду вперше було запро-
ваджено у США, що стало початком усвідомлення 
необхідності його впровадження та його осмислення. 
У роботах вітчизняних та американських дослідників 
вивчалися наслідки розвитку електронного уряду, 
вплив Інтернету та сучасних технологій на суспіль-
ство й державу, трансформація теорії федераліз-
му в умовах електронної держави, демократизація 
держави у зв’язку з розвитком електронного уряду, 
трансформація державного управління в інформа-
ційному суспільстві, проблеми цифрової демократії 
(К. Хакер, Т. Тараканова, О. Михальчук, Дж. Тейлор, 
О. Золотар). У цих роботах також міститься дослі-
дження публічних послуг, що надаються в електро-
нній формі, а також аналіз проблем універсального 
доступу до публічних послуг.

Дослідження показують, що у різних країн неза-
лежно від статусу та місця розміщення, державного 
устрою також розвивається концепція електронно-
го уряду. У наукових працях учених Великобританії 
містяться аналіз загальноєвропейських тенденцій 
розвитку електронного уряду, дослідження актів Єв-
ропейського Союзу, міжнародного співробітництва у 
сфері розвитку електронного уряду. Особлива ува-
га під час дослідження питань становлення елек-
тронного урядування приділяється аналізу впливу 
цифрової епохи на державну політику у сфері ін-
формації, аналізу проблем цифрової ідентифікації 
громадян під час надання державою публічних по-
слуг, дослідженню цифрової демократії, процесу 
прийняття рішень державними органами в цифрову 
епоху, впливу технологій на державу й демократію. 
Все це може бути використане в практиці удоскона-
лення систем електронного урядування, які впрова-
джуються в Україні. Також велика увага приділяється 
дослідженням методів управління державними про-
цесами за допомогою мережі Інтернет. Проводить-
ся аналіз стратегій розвитку електронної держави. 
Цими питаннями займалися вітчизняні та зарубіжні 
вчені, зокрема О. Баранов, О. Мельничук, В. Даттон, 
О. Кудіна, Дж. Морісон, Д. Холмс.

Якщо звернути увагу на наукові підходи до дер-
жавного управління європейських країн, то можна 
побачити, що тут підходи до визначення поняття 
«електронний уряд» розвивалися перш за все в 
державах центральної та північної частин (такі кра-
їни, як Фінляндія, Нідерланди, Франція). Зміни, що 
відбуваються в державному управлінні, та процеси 
електронної демократії досліджувалися в роботах 
фінляндських учених, таких як А. Анттіроіко, М. Мал-
ков, Р. Саволайнен.

У роботах учених Нідерландів досліджувалися 
проблеми цифрової рівності, електронної демокра-
тії, впливу інформаційно-комунікаційних технологій 
на апарат держави, способів використання інформа-
ційно-комунікаційних технологій у місцевому само-
врядуванні, інформаційної безпеки (праці А. Едвард-
са, П. Ніксона, Р. Раваля, В. Хомбурга).

Франція, Данія, Австрія, Італія, Великобрита-
нія – це ті країни, які першими прийняли законодавчі 
акти, що встановлюють порядок надання послуг в 
електронній формі. Крім того, ці держави посідають 
найбільш високі місця в рейтингах електронних уря-
дів, який складають на щорічній основі Організацією 
Об’єднаних Націй.

У США вперше у світі прийнято акт про електро-
нний уряд.

Електронний уряд розвивається в державах з різ-
ними політичним режимами. Як у державах з демо-
кратичним політичним режимом, так і в авторитарних 
державах державні органи прагнуть використовува-
ти дистанційні засоби комунікації з індивідами, на-
давати публічні послуги в електронній формі, роз-
ширювати доступ індивідів до технологій. Китай є 
прикладом позаєвропейських правових підходів до 
регулювання електронного уряду.

Розуміння поняття електронного уряду в зарубіжній 
практиці різниться. Існує думка про те, що для право-
вої доктрини європейських країн характерний вузький 
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підхід, за якого термін «електронний уряд» трактується 
як використання інформаційних та комунікаційних тех-
нологій виконавчими органами державної влади для 
надання державних послуг громадянам.

Для інших ближчим є такий підхід до розуміння 
електронного уряду, відповідно до якого під електро-
нним урядом слід розуміти трансформацію організа-
ційних основ впливу держави.

Проведений порівняльний аналіз зарубіжних 
нормативних актів в галузі запровадження електро-
нного урядування свідчить про те, що розвиток за-
конодавства про електронний уряд є загальною тен-
денцією за збереження особливостей, що залежать 
від політико-правової культури. В одних державах 
закони про електронний уряд мають комплексний 
характер правового регулювання. Цими законами 
встановлюються функції органів виконавчої влади у 
сфері надання публічних послуг в електронній фор-
мі, визначається порядок взаємодії між ними щодо 
надання публічних послуг, встановлюються правові 
механізми забезпечення інформаційної відкритості 
виконавчих органів. В інших державах електронне 
урядування розглядається лише як можливість три-
мати управлінські важелі через систему електро-
нного кодування інформації та обміну інформацією 
й документацією через систему Інтернет. Крім того, 
цими законами встановлюються права людей на до-
ступ до інформації про діяльність органів виконавчої 
влади, а також права на доступ до інформаційно-ко-
мунікаційних технологій.

Загалом для багатьох держав найбільш пошире-
ним є підхід, за якого електронна демократія асоцію-
ється у людей зі способом участі громадян у справах 
держави. Такий підхід деякі науковці характеризують 
як вузький, оскільки електронна демократія розгля-
дається через призму тільки однієї ознаки, що має 
загальний характер, такої як розширення участі гро-
мадян у процесі прийняття рішень органами держав-
ної влади. З іншого боку, електронне урядування – це 
доступ до ресурсів, тісніші взаємозв’язки та взаємо-
відносини, швидкість реагування, нові можливості як 
для людей, так і для країни.

Формування електронного уряду все частіше су-
проводжується трансформацією системи виконав-
чих органів державної влади. Створюються Надвідо-
мчий і міжвідомчі органи, до функцій яких належать 
координація дій інших виконавчих органів державної 
влади у сфері управління інформаційним суспіль-
ством, вироблення узгодженої політики, контроль 
над іншими органами виконавчої влади.

Варто зазначити, що в європейських країнах зміни 
в державному апараті відбуваються більш повільними 
темпами, ніж у США. Дослідження показують, що роз-
виток електронного уряду супроводжується двома про-
тилежними тенденціями: з одного боку, збільшується 
рівень відкритості органів виконавчої влади, з іншого 
боку, для захисту публічних інтересів держава змуше-
на вдаватися до створення таких механізмів інформа-
ційної безпеки, які будуть спрямовані на обмеження 
поширення й використання певних видів інформації, 
зокрема задля забезпечення безпеки держави.

Вагомою умовою розвитку електронного уряду в 
Україні та світі сьогодні є забезпечення рівноправ-

ності громадян в інформаційному суспільстві. Зару-
біжні держави використовують різні політико-правові 
способи встановлення цифрової рівності, тобто рів-
ного доступу громадян країни чи уповноважених осіб 
до інформаційно-комунікаційних технологій.

Сьогодні Інтернет розглядається як спосіб мо-
дернізації функціонування апарату держави та де-
мократизації відносин між індивідами й апаратом 
держави. Сучасна держава, що відчуває вплив ін-
формаційного суспільства, передбачає також розви-
ток електронних консультацій, під якими розуміється 
використання громадянами електронних технологій 
для зв’язку з органами державної влади, участі в 
прийнятті рішень та обговорення різних проблем.

Висновки. Незважаючи на різні точки зору, на-
явні в сучасному світі, загальним є підхід, за якого 
електронна демократія є новим етапом розвитку де-
мократичного суспільства. У цифрову епоху грома-
дяни отримують широкі можливості з використання 
дистанційних способів реалізації своїх прав і свобод, 
а державний апарат будь-якої країни прагне розви-
вати дистанційні засоби комунікації для надання пу-
блічних послуг, інформації та розвитку демократич-
них процедур, адже цифрові інформаційні технології 
дають змогу підвищити рівень дієвої участі грома-
дян у справах держави, допомагають висловлювати 
власну думку про зміст прийнятих на рівні держави 
рішень, сприяючи відкритості державного управлін-
ня. Звичайно, ці технології допомагають державним 
органам тримати стандарти управління країною, а 
громадянам країни – контролювати процес прийнят-
тя цих рішень державними та муніципальними орга-
нами, усвідомлювати зміст прийнятих ними рішень.
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