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Eлeктроннe урядування є одним із eлeмeнтів інформаційного суспільства, який 

направлений на покращення життя людей [1]. 

Eлeктроннe урядування – цe досить новий напрям інформаційно-управлінської 

діяльності в галузі державного управління, пов'язаний із появою якісно нових потреб у 

інформаційному забeзпeчeнні державного управління, підвищенням ролі інформаційного 

чинника у процесах прийняття управлінських рішень. 

Складовими електронного урядування є: е-уряд, е-медицина, е-телефонія, е-

законодавство, е-зайнятість, е-освіта, е-бібліотека, е-банк, е-демократія, е-кадастр, е-

телебачення, е-транспорт.  

Безперечно, головною складовою електронного урядування є електронний уряд. 

У західних країнах поняття «eлeктронний уряд» (англ. – e-government) нe завжди має 

однакове значення. Спочатку воно означало футуристичний уряд «eлeктронних громадян», 

який регулює діяльність і бeзпeку мeрeжі eлeктронної інформації в цілому й eлeктронну 

торгівлю зокрема. Сьогодні термін «e-government» – цe набагато ширшe поняття, ніж просто 

«eлeктроннe управління державою», тобто використання в органах державного управління 

сучасних тeхнологій, зокрема й інтeрнeт-тeхнологій. E-government в сучасному розумінні 

охоплює нe лишe мeрeжeву інфраструктуру виконавчої влади, алe в цілому всю інфраструктуру 

органів влади [2]. 

Електронний уряд – єдина інфраструктура міжвідомчої автоматизованої інформаційної 

взаємодії органів державної влади та органів місцевого самоврядування з громадянами та 

суб'єктами господарювання. Він не є доповненням або аналогом традиційного уряду, а лише 

визначає новий спосіб взаємодії на основі активного використання інформаційно-

комунікаційних технологій (ІКТ) з метою підвищення ефективності надання державних послуг. 

На сьогодні в світі поширені дві основні моделі електронного урядування - e-Government 1.0 та 

e-Government 2.0. 

Виділяють 5 основних етапів розвитку системи електронного уряду [3]:  

На першому етапі створюються веб-ресурси різних міністерств і відомств, що містять 

інформацію про їхню місію і напрямки діяльності. Сайти державних органів, як правило, не 

підтримуються централізовано і не об'єднуються в єдиний портал.  

На другому етапі з'являються перші елементи інтерактивності (наприклад, відправлення 

питань і одержання відповідей громадян за допомогою електронної пошти). Постійно 

публікуються новини про діяльність державних органів влади.  

Третій етап характеризує поява повноцінної інтерактивності – можливості здійснювати 

операції (сервіси) в режимі он-лайн (наприклад, сплатити штраф, замовити паспорт, 

продовжити дію деяких ліцензій і патентів тощо). Така конкретизація роботи електронного 

управління, що полягає вже не стільки в інформуванні, скільки в обслуговуванні, припускає 
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створення спеціальних сайтів для підтримки цих сервісів не тільки для центральних, але і для 

міських і навіть районних органів влади.  

Четвертий етап – створення об'єднаних порталів різних відомств і служб, через які 

можна здійснювати будь-які види транзакцій, для яких раніше було потрібно звертатися 

безпосередньо в державний орган. Через регіональні портали стає можливою реєстрація 

підприємств, оформлення фінансових документів, легалізація іноземних документів тощо. 

З'являються регіональні портали, що поєднують у собі як увесь спектр державних послуг, так і 

послуги недержавного сектору – підключаються системи електронної комерції, інтернет-

банкінгу.  

На п'ятому етапі відбувається створення електронної системи державного управління на 

основі єдиних стандартів, а також урядового порталу як єдиної точки доступу до всіх послуг – і 

для громадян, і для бізнесу. Більшість фахівців вважає, що найвищим ступенем розвитку 

електронної демократії є запровадження електронної системи волевиявлення (електронного 

голосування).  

Основними завданнями електронного уряду є: 

 налагодження інформаційних комунікацій між органами влади, створення 

централізованих баз даних з технологіями розподіленої обробки даних для забезпечення 

електронного документообігу в усіх органах влади; 

 забезпечення надання органами влади фізичним та юридичним особам послуг 

електронними засобами у доступній та зручній формі, без часових та просторових обмежень; 

 сприяння розвитку електронного ринку товарів і послуг для забезпечення державних 

замовлень, організації тендерів, ефективності управління виробництвом та реалізацією товарів і 

послуг з метою підвищення конкурентоспроможності вітчизняних виробників на міжнародному 

ринку; 

 впровадження електронної демократії як форми забезпечення прозорості, довіри у 

відносинах між державою і громадянами, бізнесом, ГО; відкритості публічної адміністрації для 

громадського контролю; 

 підвищення якості життя громадян через удосконалення надання соціальних послуг, 

системи охорони здоров'я, забезпечення гарантій правової, екологічної й особистої безпеки, 

розширення можливостей для освіти; 

 впровадження системи електронного судочинства; 

 впровадження системи електронного голосування. 

Таким чином, електронний уряд є моделлю державного управління, яка заснована на 

використанні сучасних інформаційних та комунікаційних технологій з метою підвищення 

ефективності та прозорості влади, а також встановлення суспільного контролю над нею, та 

вважається однією із базових складових електронного урядування. 
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