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Актуальність даної теми полягає в тому, що однією з форм державного управління є
електронне врядування, яке широко використовується державами з метою покращення
внутрішньої і зовнішньої соціально-економічної та політичної взаємодії, підвищення
ефективності та якості державних послуг. Успішність та необхідність впровадження і
функціонування в державі електронного урядування повинні базуватися на показниках
ефективності цієї інновації, що віддзеркалюють здатність забезпечити розвиток соціальноекономічної, наукової, освітньої, соціокультурної сфери у відповідності до динаміки
зростання потреб держави і суспільства, бізнесових структур та громадян.
Теоретичні основи стосовно впровадження електронного врядування аналізуються
такими зарубіжними вченими, як: Р.Кіран, Ш.Сінгх, Д. Белл, Е. Тофлер, П. Норіс, Д.
Зейферт. Серед вітчизняних науковців, які висвітлюють у своїх роботах теоретичні,
методологічні та практичні питання розвитку електронного урядування є: О.Баранов,
М.Демкова, О.Загвойська, І.Жиляєв, І.Клименко, І.Малюкова, С.Чукут та інші.
У відповідності до Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.10.2010 р. «Про
схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні» електронне урядування
визначається як форма організації державного управління, яка сприяє підвищенню
ефективності, відкритості та прозорості діяльності органів державної влади та органів
місцевого самоврядування з використанням інформаційно-телекомунікаційних технологій
для формування нового типу держави, орієнтованої на задоволення потреб громадян [1].
В економічно розвинених країнах феномен «електронного уряду» вплинув на
підвищення вимог населення до стану підприємницької, політичної та інтелектуальної
середовища, позначився на зростанні трудової мобільності населення і сприяв розвитку
територій. Як наслідок, відбувся перехід до принципово нових стандартів життя, а в
суспільстві виник попит на інновації.
Як будь-яка система, електронне врядування має свої переваги, що пов’язані зі
специфічними особливостями функціонування. Вигоди від впровадження електронного
врядування наступні: – оптимізація механізмів публічного адміністрування за рахунок
поступового впровадження функціональних складових електронного урядування G2G, G2В
та G2С, підвищення ефективності публічної адміністрації у внутрішній організації своєї
діяльності, підвищення якості адміністративних послуг; – економія матеріальних та часових
ресурсів, ефективніше використання бюджетних коштів, скорочення витрат на утримання
державного апарату; – забезпечення умов для розвитку електронної демократії, створення
умов для прозорості та відкритості публічної адміністрації, прийняття прозорих рішень.
Завдяки цьому громадяни мають можливість отримувати достовірну, точну та оперативну
інформацію про діяльність органів влади, а відтак – брати участь у прийнятті ними
відповідних рішень; – зменшення корупції в органах влади.
Таким чином, впровадження електронного врядування в Україні забезпечить якісно
новий рівень управління державою та суспільством у цілому, зміцнить довіру до держави та
її політики, вдосконалить взаємодію між органами державної влади та органами місцевого
самоврядування, бізнесом, громадянським суспільством та державними службовцями.
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