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В статті досліджені пріоритети реалізації державної політики в інформаційній сфері. 

Розглянуті вимоги, виконання яких допомагає підвищити ефективность взаємодії державних 

органів з населенням з питань надання адміністративних послуг. Надано характеристику 

процесу забезпечення функціонування сервісів з надання адміністративних послуг на єдиній 

технологічній платформі. Визначено обов'язки державних органів у сфері використання 

інформаційних технологій.  

Методологію дослідження складають неоінституціональний підхід, що дозволяє виявити вплив 

електронних адміністративних послуг на ефективність державних інститутів. Головний 

висновок дослідження полягає в тому, що надання адміністративних послуг в електронній 

формі сприяє росту ефективності політико-адміністративного управління за допомогою 

формування атмосфери довіри до влади, здатної надавати якісні адміністративні послуги, 

доступні для усіх категорій громадян і орієнтовані на задоволення їх потреб. Результати 

дослідження можуть бути використані при розробці концептуальних документів в області 

розвитку електронного уряду і становлення інформаційного суспільства в Україні. 

Механізми електронного уряду дозволяють підвищити якість надання адміністративних послуг 

за допомогою підвищення швидкості інформаційного обміну і автоматизації процесів обробки 

інформації, що призводить до скорочення термінів надання послуг, виключення надмірних 

адміністративних процедур, зниження фінансових витрат громадян і державних структур. 

Надання адміністративних послуг в електронній формі сприяє росту ефективності політико-

адміністративного управління завдяки формуванню атмосфери довіри до влади, здатної  

надавати якісні державні послуги, доступні для усіх категорій громадян і орієнтовані на 

задоволення їх потреб. Електронні адманістративні послуги є атрибутом сучасної і 

ефективної держави, при їх наданні знижуються можливості корупційних дій державних 

службовців, громадянам надається можливість оцінювати діяльність владних органів, що 

формує у суспільства уявлення про якість державних інститутів і створює образ 

демократичності влади. 

 

The article researches the priorities for the implementation of state policy in the field of information. 

The requirements which fulfillment helps to increase efficiency of interaction of state bodies with the 



population concerning rendering of administrative services are considered. The characteristic of the 

process of ensuring the functioning of services for the provision of administrative services on a single 

technological platform is given. The responsibilities of state bodies in the field of information 

technology use are defined. 

The provision of administrative services in electronic form has a great and positive impact on the 

effectiveness of political and administrative management. The results of the study are: identification of 

factors contributing to improving the quality of public services in electronic form; establishing key 

features of providing electronic public services in Ukraine; identification of risks and problems related 

to the provision of electronic public services to the population; determining the reasons for the 

importance of providing electronic public services in the system of interaction between government and 

society. 

The research methodology consists of a neo-institutional approach that allows to identify the impact of 

electronic administrative services on the efficiency of public institutions. The main conclusion of the 

study is that the provision of administrative services in electronic form contributes to the effectiveness 

of political and administrative management by creating an atmosphere of trust in government, able to 

provide quality administrative services available to all categories of citizens and focused on meeting 

their needs. The results of the study can be used in the development of conceptual documents in the 

field of e-government development and the formation of the information society in Ukraine. 

According to the classification of functions presented by G. Almond and J. Powell, the provision of 

services and benefits is one of the components of the distributive function of the political system. The 

state, as the central element of the specified system carries out distributive and regulatory functions, 

including by means of rendering of administrative services to the population of performance of control 

and supervisory functions. Administrative services have their own specifics, which distinguishes them 

from the services of commercial organizations. The main purpose of economic entities is to make a 

profit. Accordingly, the direction of services of commercial organizations, the way they shall be 

provided, shall be determined by economic feasibility. The services of state organizations have a social 

meaning and, ultimately, shall be designed to minimize the costs of social interaction and ensure the 

proper functioning of the social system. The provision of services by a state institution, the nature of 

these services, the method of their provision are not dependent on market dictates, but shall be 

determined on the basis of a political assessment of social and economic priorities. 

E-government mechanisms can improve the quality of administrative services by increasing the speed 

of information exchange and automation of information processing, which reduces the time of service 

provision, eliminates excessive administrative procedures, reduces financial costs of citizens and 

government agencies. The provision of administrative services in electronic form contributes to the 

effectiveness of political and administrative management by creating an atmosphere of trust in 

government, able to provide quality public services available to all categories of citizens and focused 

on meeting their needs. Electronic administrative services are an attribute of a modern and effective 

state, their provision reduces the opportunities for corrupt actions of civil servants, citizens shall be 

given the opportunity to evaluate the activities of government, which forms society's perception of the 

quality of state institutions and creates an image of democratic democracy. 

 

Ключові слова: інформатизація, державна політика у сфері інформатизації, державні 

механізми, інформаційні технології, електронні послуги, інформаційні технології, проблеми 

надання послуг, адміністративні послуги. 

 

Keywords: informatization, state policy in the field of informatization, state mechanisms, information 

technologies, electronic services, information technologies, problems of service provision, 

administrative services. 
 



 

Постановка проблеми. Впровадження та розвиток електронного урядування і його окремих елементів у 

життєдіяльність суспільства, громадян, держави та бізнесу визначено одним із головних пріоритетів державної 

політики більшості країн світу, у тому числі України. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Інформаційна сфера як надзвичайно доладна система відносин 

щодо обігу інформації в суспільстві і державі є об' єктом наукових досліджень вітчизняних учених Брижка В. М., 

Гавловського В. Д., Кормича Б.А., Макаренко Д.В., Орлова До.І., Почепцова Г. Г., Цимбалюка В. С., Фурашева В. 

М. та інших. 

Метою статті є дослідження суті і об' єктивної необхідності державної політики у сфері інформатизації 

діяльності органів державної влади. 

Изложение основного материала. Надання адміністративних послуг в електронній формі стало 

пріоритетним напрямом. На сучасному етапі створені і діють основні інфраструктурні системи, що є технологічною 

основою перекладу надання держпослуг в електронну форму: єдина система ідентифікації і аутентифікації; канали 

електронного доступу до адміністративних послуг; державна інформаційна система про платежі; реєстр 

адміністративних послуг; мережа багатофункціональних центрів.  

Адміністративна реформа, що проводиться в Україні, спрямована на оптимізацію виконання функцій 

органами державної виконавчої влади. Для підвищення зручності взаємодії заявника з державними органами 

організовується робота по введенню в дію багатофункціональних центрів надання адміністративних послуг, що 

забезпечують надання цілого комплексу пов'язаних між собою державних послуг органами місцевого 

самоврядування, органами виконавчої влади України за принципом «єдине вікно». В даному випадку взаємодія 

виконавчих органів, необхідна для надання державної послуги (включаючи довідки, узгодження, отримання 

виписок, і ін.), повинна здійснюватися без участі заявників [1]. 

Взаємодія з державними структурами через інтернет - це мрія багатьох людей в повсякденному житті ми 

стикаємося з необхідністю контактувати з ними частіше, ніж нам би хотілося. Отримання паспорта - цивільного і 

закордонного; реєстрація купленої квартири; подання декларації; сплата транспортного податку за автомобіль - це 

лише малий перелік випадків, коли взаємовідносини з держслужбою доведеться налагоджувати. Навіть отримання 

довідки з державного архіву (наприклад, довідки про роботу на підприємстві, яке вже давно закрилося) теж вимагає 

походу в держорган, стояння в незмінних чергах і спілкування з чиновниками. Держпослуги через інтернет - це 

сучасна і активно така, що розвивається альтернатива особистому візиту до чиновника. Електронний портал 

держпослуг, створений кілька років тому, вже включає десятки і сотні послуг, які ми можемо отримати у держави в 

електронному вигляді. Поки що зовсім уникнути особистих походів в державний орган не вийде, але скоротити 

кількість цих дій до мінімуму цілком можливо [3]. 

У сучасний період глобальною тенденцією у світовому розвитку і науково-технічній революції є розробка і 

масштабне використання інформаційних технологій. Застосування цих технологій дозволяє значно підвищити 

конкурентоспроможність економіки, розширити можливості її інтеграції у світову систему господарства, 

підвищити ефективність місцевого самоврядування і державного управління. 

Розробка інформаційних технологій в області надання адміністративних послуг населенню вже почалася у 

2003 році, Кабмін України приступив до проекту Електронного управління із створення Єдиного веб-порталу 

органів виконавчої влади з метою формування в країні інфраструктури електронного уряду для підвищення 

оперативності і якості взаємовідносин держави і населення.  

Основними цілями надання адміністративних послуг в електронному вигляді є [6]: 

- зниження адміністративних бар'єрів; 

- підвищення якості і доступності адміністративних послуг; 

- спрощення процедури надання державних послуг і скорочення термінів їх надання; 

- розробка і впровадження єдиних стандартів обслуговування населення. 

Електронний уряд - це спосіб надання інформації і надання комплексу державних послуг, що вже склався, 

населенню. Завдяки новій формі організації діяльності органів державної влади, яка забезпечується широким 

застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій, виник новий рівень зручності і оперативності отримання 

населенням і підприємствами державних послуг. При цьому мінімізується особова взаємодія між державою і 

заявником, тим самим зменшується паперова тяганина, а також відбувається заощадження часу і сил заявника [4]. 

Електронний уряд переслідує ряд основних завдань : 

1) оптимізація надання державних послуг організаціям і громадянам; 

2) підвищення долі участі виборців в процесі управління і керівництва країною; 

3) розширення і підтримка можливостей самообслуговування населення; 

4) ріст технологічної обізнаності і кваліфікації громадян; 

Виходячи з цього, можна відмітити, що створення електронного уряду зобов'язане забезпечити не лише 

кардинальну зміну взаємовідносин між населенням і органами влади, але і ефективніше і менш витратне 

адміністрування, що може в подальшому сприяти вдосконаленню демократії і підвищенню відповідальності влади 

перед народом. 



Можна виділити проблеми, з якими стикаються сьогодні у своєму розвитку сервіси електронного уряду в 

країні [5]: 

- відсутність систем електронного документообігу, адаптованих до міжнародних стандартів і 

регламентів їх функціонування, застосовують електронний цифровий підпис, що дозволяє обслуговувати державні 

інформаційні ресурси; 

- відсутність таких стратегічних документів, як концепції, стратегії і програми розвитку 

інформаційного суспільства і електронного управління, базових законів про електронну комерцію, про електронну 

інформаційну систему «Електронний уряд», адміністративні послуги; 

- відсутність системи інформаційної взаємодії органів державної влади і органів місцевого 

самоврядування; 

- обмежений доступ юридичним і фізичним особам до державних інформаційних ресурсів; 

- недосконалість урядового порталу, сайтів органів державної влади, що не забезпечують 

ефективний режим функціонування і надання адміністративних послуг в режимі «єдиного вікна»; 

- недостатня якість послуг, що надаються, із застосуванням електронних засобів; 

- недостатній рівень підготовки державних службовців і громадян для надання електронних послуг; 

- системи електронного документообігу органів державної влади і органів місцевого 

самоврядування мають обмежену функціональність; 

- відсутність системи параметрів оцінки електронного управління; 

- проблеми впровадження і застосування національної системи електронного цифрового підпису; 

- відсутність точної і достовірної інформації про стан, тенденції розвитку електронного управління і 

відповідних прогнозів; 

- безперервні, незмінні кадрові і структурні конфігурації в органах влади [5]; 

Для вирішення цих проблем в 2015 році була відновлена робота Міжгалузевої ради з питань розвитку 

електронного управління, головним завданням якого визначена підготовка і представлення Кабінету Міністрів 

України пропозицій про проведення державної політики з питань розвитку електронного правління і інтеграції 

України в глобальний інформаційний простір. До складу Міжгалузевої ради увійшли керівники зацікавлених 

відомств, народні депутати і представники громадськості [6]. 

Стратегічною метою є створення умов для формування в України суспільства знань : підвищення 

ефективності державного управління, розвиток економіки і соціальної сфери; формування цифрової економіки, а 

також формування інформаційного простору з урахуванням потреб громадян і суспільства в отриманні якісних і 

достовірних відомостей, використання інфраструктури електронного уряду для надання державних, а також 

затребуваних громадянами комерційних і некомерційних послуг. 

Також одним з найважливіших завдань, поставленою перед органами державного управління, є 

підвищення якості життя населення, створення комфортного середовища проживання і надання відповідних 

адміністративних послуг. Саме якість життя людини є найважливішим поняттям, що визначає основні напрями 

діяльності органів державної влади і формування державної політики.  

У цьому аспекті державну політику слід розглядати як систему заходів, спрямовану на підвищення якості 

життя громадян, причому індикатори якості визначаються системою показників рівня життя (наприклад, здоров'я, 

безпека, рівень матеріального добробуту, забезпеченість житлом, можливість отримати освіту, стан довкілля, 

задовольняти культурні і досуговые потреби, можливість пересування, доступ до інформації), а також міра їх 

задоволення. Упродовж довгого часу досить широко і усебічно обговорюються питання якості надання 

адміністративних послуг на державному, регіональному і міському рівні.  

Вказана тема носить масштабний характер і зачіпає більшість сфер взаємодії держави, органів влади 

місцевого самоврядування і громадян. В ході дискусій піднімалися і обговорювалися питання предмета 

нормативно-правового регулювання, поняття адміністративної послуги в якості основного для усіх подальших 

юридичних термінів в цій області, змісту стандарту надання вказаних послуг, їх оплати, забезпечення доступу до 

послуг. Також піднімалися питання наділу публічними повноваженнями, необхідними в частині реалізації 

досліджуваних послуг державних унітарних підприємств, які роблять надання публічних послуг і здійснюють певні 

публічні функції у виняткових, встановлених законом випадках [2]. 

Розглянемо детальніше базові терміни категоріального ряду, що визначає поняття порталу 

адміністративних послуг на державному, регіональному і міському рівні. Інформаційна система є інфраструктурою 

суб'єкта, що функціонує в процесі управління інформаційно-документальними потоками. Портал державних послуг 

або послуг що надаються органами місцевого самоврядування виступає державною інформаційною системою, що 

припускає включення в таку систему усієї інфраструктури держави, в першу чергу, наступних обов'язкових 

елементів [5]: 

1. Інформаційна модель, що є сукупністю правил і алгоритмів функціонування системи, причому 

така модель в обов'язковому порядку містить усі необхідні форми документів, структуру довідників і даних і т. д. 

2. Правила розвитку інформаційної моделі і порядок внесення в неї коригувань. 

3. Кадрові ресурси, які відповідають за розвиток і формування інформаційної моделі. 



4. Програмний комплекс, що найбільш відповідає вимогам інформаційної моделі (програмний 

комплекс - основний рушій і одночасно механізм управління інформаційною системою). Також пред'являються 

вимоги до постачальника комплексу, які регламентують технічну і призначену для користувача підтримку 

упродовж усього життєвого циклу комплексу. 

1. Кадрові ресурси, які відповідають за підтримку і конфігурацію програмного комплексу, і його 

відповідність затвердженої інформаційної моделі. 

2. Порядок внесення корекцій в конфігурацію програмного комплексу, структуру і склад його 

функціональних модулів. 

3. Апаратно-технічне забезпечення, що відповідає вимогам по експлуатації програмного комплексу. 

4. Експлуатаційні кадрові ресурси, включаючи персонал по обслуговуванню апаратно-технічного 

забезпечення. 

5. Правила експлуатації програмного комплексу і призначені для користувача інструкції, порядок 

навчання і сертифікації користувачів. 

Важливість проблеми підвищення ефективності адміністрування державних послуг значно зростає в 

сучасних умовах функціонування системи державного управління. Цю проблему не розв'язати без використання в 

роботі органів державної влади ефективних сучасних методик управління, які по складності адекватні новим 

умовам і вимагають від системи публічного адміністрування оперативності, відкритості, і адекватності по 

відношенню до вимог зовнішнього середовища. Основною метою адміністративної реформи, що проводиться в 

Україні, є підвищення результативності державного і місцевого управління [6]. 

Головним вектором у рамках досягнення поставленої мети виступає якість і доступність адміністративних 

послуг як основний елемент ефективності державного управління. Сенс сучасних реформ державного управління 

полягає в переході на клієнтську спрямованість органів виконавчої влади, яка припускає націленість їх роботи на 

задоволення вимог своїх споживачів, - організацій і громадян. Одним з необхідних елементів організації управління 

є моніторинг ефективності роботи органів влади, що є системою регулярного спостереження.  

Також важлива оцінка ефективності результатів діяльності органів управління, пов'язана з виконанням 

завдань і програм, з досягненням цілей роботи, а також своєчасного визначення і виправлення відхилень і помилок 

в роботі, контроль точності отриманих результатів. Найважливішої складової системи моніторингу державного 

управління являється моніторинг що надаються органами виконавчої влади адміністративних послуг. Нові способи 

ведення бізнесу і надання послуг сприяють підвищенню конкурентоспроможності економіки країни. Розвиток 

нових технологій дозволяє замість традиційного паперового документообігу докорінно змінювати методи 

проведення комерційних угод, що склалися повіками, за рахунок усебічного використання електронного 

документообігу.  

Висновки. Використання нових технологій дозволяє працювати в абсолютно новому середовищі, що 

дозволяє бізнесу з вигодою це використати, оскільки створюються передумови для безперервного руху фінансового 

і інтелектуального капіталу. За допомогою Інтернету ідеї і гроші швидко перетинають межі у сучасному світі. У 

сучасних умовах міняється структура ринку. Доля традиційних товарів і послуг зменшується за рахунок об'єму 

ринку послуг, що збільшується, з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.  

Таким чином, наявність якісної інформаційної інфраструктури є необхідною умовою розвитку електронних 

адміністративних послуг в Україні. Електронні адміністративні послуги повинні стати непомітним посередником 

між громадянами і державою. 

 

Список літератури. 

1. Актуальні проблеми державної інформаційної політики в україні [Електронний ресурс]. / 

Аналітична записка. — Режим доступу: http://old.niss.gov.ua/ Monitor/april08/3.htm 

2. Відкрите урядування: колективна робота, прозорість і дієва участь / за ред. Даніела Латрона і 

Лорел Руми ; пер. з англ. Андрія Іщенка. – К. : Наука, 2011. – 536 с.  

3. Електронне урядування в Україні: аналіз та рекомендації. Результати дослідження / [О. А. Баранов, 

І. Б. Жиляєв, М. С. Демкова, І. Г. Малюкова] ; за ред. І. Г. Малюкової. – К. : ООО “Поліграф-Плюс”, 2007. – 254 с. 

4. Нестеряк Ю.В.  Державна інформаційна політика та управління національними інформаційними 

ресурсами [Текст].  / Державне управління та місцеве самоврядування.  — Збірник наукових праць.  — 

Дніпропетровськ; ДРІДУ НАДУ. — 2013. — Вип. 1(16). — с. 94–104 

5. Передумови становлення інформаційного суспільства в Україні / [за ред. О. С. Довгого]. – К. : 

Азимут – Україна, 2008. – 288 с 

6. Семенченко А. І. Механізми державного управління у сфері електронного урядування / А. І. 

Семенченко // Електронний документ: актуальні завдання та практичне впровадження (життєвий цикл 

електронного документа) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 11-12 жовт. 2012 р. – К., 2012. – С. 108-111. 

 

References. 

1. The National Institute for Strategic Studies, “Actual problems of state information policy in Ukraine”, 



Analitychna zapyska, [Online], available at: http://old.niss.gov.ua/ Monitor/april08/3.htm 

2. Daniela Latrona and Lorel Rumy (2011), Vidkryte uriaduvannia: kolektyvna robota, prozorist i diieva 

uchast [Open government: teamwork, transparency and effective participation], Nauka, Kyiv, Ukraine, P. 536.  

3. Baranov, O. A. Zhyliaiev, I. B. Demkova, M. S. and Maliukova, I. H. (2007), Elektronne uriaduvannia v 

Ukraini: analiz ta rekomendatsii. Rezultaty doslidzhennia [E-government in Ukraine: analysis and recommendations. The 

results of the study], OOO “Polihraf-Plius”, Kyiv, Ukraine, P. 254. 

4. Nesteriak, Yu.V. (2013), “State information policy and management of national information resources”, 

Derzhavne upravlinnia ta mistseve samovriaduvannia.  — Zbirnyk naukovykh prats, vol. 1(16), pp. 94–104. 

5. Dovhyi, O. S. (2008), Peredumovy stanovlennia informatsiinoho suspilstva v Ukraini [Prerequisites for 

the formation of the information society in Ukraine], Azymut – Ukraina, Kyiv, Ukraine, P. 288. 

6. Semenchenko, A. I. (2012), “Mechanisms of public administration in the field of e-government”, 

Materialy mizhnar. nauk.-prakt. konf., Kyiv, 11-12 zhovt. 2012, [Materials of the international. scientific-practical conf., 

Kyiv, October 11-12], Elektronnyi dokument: aktualni zavdannia ta praktychne vprovadzhennia (zhyttievyi tsykl 

elektronnoho dokumenta) [Electronic document: current tasks and practical implementation (life cycle of an electronic 

document)], Kyiv, Ukraine, pp. 108-111. 

Стаття надійшла до редакції 20.04.2018р. 


