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делі електронного урядування, що враховує
особливості реалізації державного управління
в умовах криз та спрямована на підвищення
рівня об’єктивізації формування і реалізації
державної політики й державного управління
у сфері розбудови інформаційного суспільства
та національної безпеки. 

Загальносвітові тенденції та інші
фактори впливу на впровадження
технології «електронного урядування»
в Україні

Загальною тенденцією сучасного розвитку сус"
пільства та держави є широке та глибоке про"
никнення в усі сфери життєдіяльності інфор"
маційно"комунікаційних технологій (ІКТ).
Конкретні темпи та масштаби впровадження
ІКТ залежать від багатьох взаємопов’язаних зов"
нішніх та внутрішніх факторів. Серед них особ"
ливе місце займають глобальні тенденції, що
майже не залежать від будь"яких дій окремих
держав, суспільств, транснаціональних корпо"
рацій тощо і впливають на розвиток ІКТ та їх
в п р о в а д ж е н н я
у сферу державного
управління. Тому
такі тенденції обо"
в’язково повинні
бути визначені, до"
сліджені та врахо"
вані при формуван"
ні та реалізації дер"
жавної політики
розвитку інформа"
ційного суспільст"
ва з метою мінімі"
зації їх негативних наслідків та максимального
використання їхніх позитивних впливів.
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П
Постановка проблеми. Внаслідок складності
й суперечливості глобальних тенденцій розвит"
ку ситуації в світі та їх комплексного впливу на
всі сфери життєдіяльності суспільства і держа"
ви сьогодні відсутні чіткі залежності та законо"
мірності між ними і розвитком ІКТ, темпами та
масштабами впровадження ІКТ в державне
управління, насамперед технології «електрон"
ного урядування». Тому актуальною є проб"
лема підвищення об’єктивізації державного
управління шляхом розробки й упровадження
комплексної моделі електронного урядування,
що враховує: особливості державного управлін"
ня як в умовах звичайного  функціонування та
розвитку країни, так і в специфічних умовах
криз (надзвичайного стану, особливого періо"
ду); вплив загальносвітових тенденцій та
інших факторів на впровадження цієї техноло"
гії, особливості їх прояву в Україні.

Аналіз основних досліджень та публікацій.
У науковій літературі значна увага приділяєть"
ся проблемі впровадження ІКТ у державне
управління [1 – 6], але при цьому не розгля"
дається комплексний вплив загальносвітових
тенденцій на цей процес та  особливості його
прояву в Україні, а також специфіка електрон"
ного урядування в умовах кризи. 

Невирішена раніше частина загальної пробле�
ми. На наш погляд, проблема формування та
реалізації ефективної державної політики роз"
витку інформаційного суспільства досліджена
недостатньо, насамперед в умовах криз, над"
звичайного стану та особливого періоду.

Метою даної публікації є визначення загаль"
носвітових тенденцій та інших факторів впливу
на технологію електронного урядування
й обґрунтування формування комплексної мо"
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Однією з таких загальних світових тенденцій є
посилення впливу глобалізації майже на всі
процеси суспільного буття, її позитивних на
негативних наслідків. Глобалізація – одна з го"
ловних причин подальшого поглиблення еконо"
мічної нерівності, соціальної несправедливості,
тероризму, незаконної міграції, торгівлі
зброєю, людьми та наркотиками, виникнення
та збільшення масштабів фінансово"економіч"
ної кризи, яка особливо гостро через специфіку
низки національних суб’єктивних та об’єктив"
них факторів відбувається в Україні (рис. 1). 

Так, у зв’язку з фінансово"економічною кризою,
за прогнозом фінансово"аналітичної компанії
Goldman Sachs, обсяги витрат у світі на ІКТ
у 2009 році  знизяться на 9 %. У розвинутих
країнах цей показник сягатиме  12 %, а для тих,
що перебувають в стадії розвитку – близько 3 %.
В Україні в рамках антикризової програми Уря"
ду з 2009 року введено суттєві обмеження на дер"
жавні закупівлі ІКТ, майже в 10 разів зменшено
фінансування Національної програми інфор"
матизації та призупинено фінансування значної
кількості галузевих і регіональних програм
інформатизації в інтересах органів державної
влади та місцевого самоврядування тощо.

З другого боку, саме ІКТ є каталізатором роз"
витку глобалізації та ефективно сприяють вирі"
шенню комунікаційних проблем простору та
часу, розвитку міжнародної торгівлі, форму"
ванню єдиного інформаційного простору та ін.,
водночас залишаючись одним з джерел загроз
для особи, суспільства та держави. Крім того,
у процесі глобалізації зменшується вплив на"
ціональних держав і збільшується значення
впливу транснаціональних корпорацій на між"
народні, регіональні та національні процеси. 

Іншою загальною тенденцією, що безпосеред"
ньо пов’язана з першою, є перехід світового
суспільства до своєї наступної стадії розвитку –
глобального інформаційного суспільства та сус"
пільства знань, технологічною та технічною
основою яких є ІКТ, у тому числі технологія
«електронного урядування». Згідно з рішення"
ми всесвітніх самітів (Туніського і Женев"
ського) з розвитку інформаційного суспільства,
саме на державу покладається головна роль
у розбудові інформаційного суспільства у кож"
ній країні, але це має відбуватися спільно з біз"
несом, громадськістю та міжнародними органі"
заціями. Держава повинна сформувати спільно
з іншими акторами науково обґрунтовані дер"
жавну політику, стратегію, програму тощо
з розвитку інформаційного суспільства та
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глобалізація

збільшення кількості та
рівня традиційних та
поява нових загроз – 

зростання небезпеки та
непередбачуваності в
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суспільство знань

Основні загальнодержавні тенденції розвитку

Рис. 1. Основні загальнодержавні тенденції розвитку
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забезпечити їх імплементацію, що практично
неможливо без застосування сучасних ІКТ, на"
самперед технології електронного урядування,
яка сприяє демократизації, прозорості та від"
критості процесів прийняття і виконання
політико"адміністративних рішень, підвищен"
ню рівня ефективності надання інформаційних
та адміністративних послуг, залученню широ"
ких верств населення й бізнесу до управлін"
ських процесів у державі.  

Світ, який унаслідок зростання кількості та
рівня традиційних загроз особі, суспільству,
державі, міжнародному суспільству в цілому,
а також появи нових загроз, ускладнення їх
взаємодії, стає дедалі небезпечнішим та
непередбачуваним, що обумовлює протилежну
за наслідками глобалізації тенденцію, а саме:
зростання ролі держави в інтересах забезпечен"
ня національної, регіональної та міжнародної
безпеки. В сьогоднішніх умовах неефектив"
ності більшості міжнародних організацій та
дискредитації транснаціональних корпорацій,
які звинувачують у виникненні світової фінан"
сово"економічної кризи, ця тенденція посилю"
ється. Згідно з останніми дослідженнями [7],
основною причиною виникнення чергової сві"
тової кризи, у тому числі чинної фінансово"
економічної, є перехід світової економіки до
нового технологічного укладу, який триватиме
до 2020 – 2025 років. Це буде сприяти  впро"
довж найближчих 10 – 15 років домінуючій
ролі держав, порівняно з іншими акторами,
у визначенні національних політик соціально"
економічного розвитку та безпеки.

Інтенсивність, глибина та масштаби прояву ви"
щевказаних тенденцій значною мірою зале"
жать від стану впровадження ІКТ у різні сфери
життєдіяльності особи, суспільства та держави. 

Необхідно підкреслити, що вплив ІКТ на кож"
ний з цих процесів є складним, суперечливим
та недостатньо дослідженим, як і характер
взаємодії зазначених процесів та їх зворотний
комплексний вплив на розвиток ІКТ.

Тому успіх або невдача від застосування ІКТ,
у тому числі технології «е"урядування», зале"
жить від багатьох об’єктивних та суб’єктивних
факторів, насамперед від рівня об’єктивізації
політико"адміністративних рішень у цій сфері
та ефективності їх впровадження.

Так, просте безконтрольне впровадження
сучасних ІКТ в органах державної влади та
органах місцевого самоврядування може при"
звести до посилення їх бюрократизації, коруп"
ції, розпорошення державних коштів, нама"
гань маніпулювати свідомістю громадян в інте"
ресах влади, уразливості держави та суспільст"
ва з боку інших держав або терористичних
організацій, зростання концентрації влади та
тоталітаризму й авторитаризму тощо.

Комплексний вплив ІКТ на процеси глобаліза"
ції, безпеки та розбудови інформаційного
суспільства, а також зворотний вплив цих про"
цесів на розробку та впровадження ІКТ є
актуальною та складною проблемою, яка потре"
бує окремого системного дослідження. 

У [2] однією з головних умов успішного впрова"
дження технології «е"урядування» в Україні
визначають існування демократичного сус"
пільства та правової держави.

Незважаючи на те, що в останні роки, за оцін"
ками вітчизняних та міжнародних експертів,
рівень демократії в Україні значно зріс, невирі"
шеною поки що залишається проблема створен"
ня правової держави, недосконалою є прозо"
рість (можливість для будь"якого громадянина
ознайомитися з будь"яким документом чи
постановою владних структур) та відкритість
влади (зменшення установ, необхідних для
прийняття рішень і видачі документів) на всіх
рівнях її ієрархічної структури, що сприяє
концентрації влади й корупції.

Ефективне впровадження цієї технології також
можливе тільки на основі комплексного розв’я"
зання сукупності проблем, основними з яких є
проведення адміністративної та конституційної
реформ, адекватних вимогам суспільства та
його стратегічним цілям – якомога швидкій
трансформації з індустріального в інформацій"
не суспільство.

Іншою обов’язковою умовою успішного впрова"
дження технології «е"урядування» є адекватне
визначеним стратегічним пріоритетам, цілям та
завданням розбудови інформаційного суспільст"
ва нормативно"правове, організаційне, науково"
методичне, інформаційно"аналітичне та ресурс"
не забезпечення, підтримане відповідними
інституціональними змінами органів державної
влади та органів місцевого самоврядування,
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активною позицією громадян та бізнесу щодо їх
участі у процесах формування і реалізації дер"
жавної політики, електронної демократії тощо.

Важливими інфраструктурними вимогами
успішного впровадження цієї технології є,
наприклад, підключення до Інтернет більш ніж
60 відсотків населення країни, впровадження
електронного документообігу на основі елект"
ронного цифрового підпису, наявність системи
національних інформаційних ресурсів та забез"
печення доступу до них, а також підготованих
до використання «е"урядування» державних
службовців та громадян тощо.

У цьому контексті програма «Електронна
Україна» є негативним прикладом впрова"
дження ІКТ в нашій країні, яка, формально
будучи сформованою, так і не була імплементо"
ваною

Підхід до формування комплексної моделі
електронного урядування. Необхідно прагма"
тично ставитися до технології «е"урядування»,
чітко уявляти її можливості, сильні та слабкі
сторони, обмеження щодо застосування. 

Річ у тому, що «е"урядування» – всього лише
одна з множини сучасних моделей державного

управління в умовах глобалізації, коли суттєво
змінюється роль держави в суспільних проце"
сах, насамперед у напрямі зменшення її домі"
нуючого становища в них та посилення ролі
громадськості, бізнесу і міжнародних організа"
цій у формуванні та реалізації національних
політик (стратегій), зникають міждержавні
кордони, посилюється вплив транскордонних
корпорацій та значення цінностей відкритого
громадянського суспільства тощо. Її умовно
у спрощеному вигляді часто представляють
трьома взаємопов’язаними компонентами
(рис. 2): G2G – «уряд"уряд» (електронний
уряд), G2B – «держава"бізнес», «G2C – держа"
ва"громадянин». 

Згідно з цією моделлю, передбачається широке
залучення громадськості та бізнесу до форму"
вання політико"адміністративних рішень,
а держава зорієнтована на надання якісних
інформаційних та адміністративних послуг
громадянам. Але така «класична» модель дер"
жавного управління суперечить іншій загаль"
ній світовій тенденції: зростанню керуючої ролі
держави, що обумовлено збільшенням рівня та
кількості загроз особі, суспільству та державі,
нестабільністю, непередбачуваністю та фраг"
ментацією світу тощо. 
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Рис. 2. «Електронне урядування» (класичне)
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Класична модель «е"урядування» недостатньо
відповідає умовам антикризового державного
управління, коли через специфіку протікання
криз, конфліктів, реалізації режимів надзви"
чайного стану, особливого періоду  тощо об’єк"
тивно обмежуються прозорість та відкритість
влади, права та свободи громадян, застосо"
вуються недемократичні механізми та методи
управління (наприклад, воєнні методи), а кон"
центрація ресурсів здійснюється не стільки для
сталого розвитку суспільства, скільки для
нейтралізації загроз та зменшення масштабів
негативних наслідків від їх реалізації. В цих
випадках «е"урядування» фактично виро"
джується у специфічний «електронний уряд»
(G*2G*),  зорієнтований на особливості функ"
ціонування в умовах нестачі часу, ресурсів,
інформації, застосування специфічних методів
управління тощо (рис. 3).

За оцінками фахівців, ситуація в світі перехо"
дить у фазу перманентної нестабільності, яка
потребує нових підходів до державного управ"
ління, де перевага надається антикризовим
механізмам та методам управління. Триває по"
шук раціональних моделей державного управ"
ління, у тому числі на основі широкого впро"
вадження ІКТ та застосування мережевих

підходів до управління, які відповідали б склад"
ним та суперечливим тенденціям розвитку сус"
пільства та в цілому ситуації в світі, а також
враховували б специфіку країни. Йдеться, на"
самперед, про проблему наукового супро"
водження впровадження як «е"урядування»,
«е"демократії», так і загалом розбудови інформа"
ційного суспільства. Саме відсутність такого су"
проводження стало однією з причин не реалізації
свого часу програми «Електронна Україна».

Одним з шляхів вирішення вищезазначеної
проблеми є розробка, впровадження та застосо"
вування комплексних механізмів державного
управління, які об’єднують як антикризові
моделі державного управління, що спрямовані
на функціонування органів державної влади та
органів місцевого самоуправління в умовах
конфліктів, надзвичайного стану, особливого
періоду тощо, так і модель «е"урядування», що
орієнтована на режим звичайного (традиційно"
го) функціонування та сталого розвитку краї"
ни. При цьому мають бути чітко визначені:
множина режимів функціонування системи
державного управління U={Uj}, j=1,…,J; обме"

ження на управління для кожного з режимів
UjєUj, де Uj – область допустимих значень для
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Рис. 3. «Електронне урядування» в умовах криз, надзвичайних ситуацій, особливого періоду
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вектора управління Uj; критерії переходу сис"

теми державного управління з одного режиму
на інший режим тощо (рис. 4). 

Приклади криз та надзвичайних ситуацій, які
відбувались та відбуваються в Україні з момен"
ту набуття незалежності, свідчать про відсут"
ність у країні ефективної системи державного
управління як в умовах криз, так і нормального
функціонування та розвитку, взагалі про від"
сутність системи стратегічного планування та
управління у сферах соціально"економічного
розвитку та безпеки.

На рис. 4 показано два основних підходи до фор"
мування комплексної моделі державного управ"
ління. Згідно з першим, вихідне державне
управління U0(t) є кон’юнкцією антикризового
управління U1(t) та управління U2(t) в умовах
традиційного функціонування і розвитку:

U0(t)=f(U1(t),U2(t))= U1(t) &U2(t), (1)

що передбачає наявність чітких критеріїв та
порогів переключення з однієї моделі держав"
ного управління на іншу залежно від ситуації,

а також можливість здійснення управління
тільки за однією з вказаних моделей. 

Другий підхід передбачає паралельне застосу"
вання двох моделей і включає дії та заходи, що
спрямовані, наприклад, і на подолання кризи,
і на розвиток інформаційного суспільства та
впровадження «е"урядування»:

U0(t)=f(U1(t),U2(t))= aU1(t) +(1–a)U2(t),         (2)

де 0<a<1 – коефіцієнт, що в загальному випад"
ку може бути функцією часу a=a(t).

Модель (2) є більш загальною, на її основі фор"
мується модель (1), коли коефіцієнт a={0,1}.
При коефіцієнті a=0 вона перетворюється
в U0(t)=f(U1(t),U2(t))=U2(t), а при коефіцієнті
a=1 – в U0(t)=f(U1(t),U2(t))=U1(t), яким відпові"
дають стан розвитку інформаційного суспільст"
ва C1(ti) та C2(ti). Реально будь"яка країна
в мирний час та в умовах традиційного функ"
ціонування повинна відволікати частину своїх
ресурсів на локалізацію (нейтралізацію) наяв"
них та майбутніх загроз, і навпаки, навіть
в умовах глибокої кризи (особливого періоду,
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Рис. 4. Схема комплексного державного управління
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надзвичайного стану) завжди здійснюються за"
ходи, спрямовані на сталий розвиток суспільст"
ва та держави, що відповідає стану  C3(ti).

Комплексна модель державного управління
(рис. 4) також дає змогу продемонструвати не"
можливість ефективного державного управлін"
ня за умов відсутності чіткого уявлення щодо:
поточного C0(t0) та бажаних станів Cj(ti),
j={1,2,3} розвитку інформаційного суспільства
(об’єкта управління); стратегії досягнення ви"
значеного майбутнього стану Cj(ti); зворотних
зв’язків (B1(t), B2(t)), суб’єкта управління тощо. 

А це обумовлює як наявність та застосування
відповідної вимірювальної системи, сучасних
методів стратегічного планування й управління,
стратегічного бачення та політичної волі вищого
керівництва держави щодо реалізації прий"
нятих стратегічних рішень, у даному випадку –
розбудови інформаційного суспільства в Украї"
ні та впровадження однієї з його визначальних
технологій – електронного урядування.

У подальшому розглядається тільки модель
державного управління в умовах звичайного
функціонування та розвитку країни. Процес
впровадження технології «е"урядування» може
відбуватись  як зверху (централізовано), так
і знизу (шляхом реалізації самоуправління).
Кожен з підходів має свої переваги та недоліки.
Тому, на наш погляд, оптимальним є підхід,
коли держава у впровадженні цієї технології
активно співпрацює з громадськістю та бізне"
сом, раціонально використовує ресурси кожно"
го з акторів, їх сильні сторони, нейтралізує
слабкі, тобто комплексний підхід. 

Вибір моделі державного управління на основі
технології «е"урядування» формалізовано у су"
купності нормативно"правових актів, насампе"
ред, таких, як  Закон України «Про основи роз"
будови інформаційного суспільства в Україні
на 2007 – 2015 роки », План заходів з його реа"
лізації, чинна Програма діяльності Уряду та ін. 

Особливістю її реалізації в Україні є те, що вона
відбувається в умовах таких деструктивних
факторів, як:

– фінансова, енергетична та демографічна
кризи з їх особливостями для України;

– нестабільність політичної, економічної, со"
ціальної ситуації в країні, в тому числі перма"
нентні кадрові зміни в системі державного
управління;

– відсутність консенсусу серед політичної та
економічної еліти;

– чергова виборча президентська кампанія,
яка фактично вже розпочалась і відвертатиме
як увагу політиків, так і значні ресурси держа"
ви від вирішення нагальних проблем суспільст"
ва, у тому числі у сфері розбудови інформацій"
ного суспільства та інформатизації;

– неструктурованість та несформованість гро"
мадянського суспільства;

– кризові явища у сфері науки та освіти; 

– фрагментарність системи державного стра"
тегічного планування та управління тощо.

Крім того, ефективному впровадженню цієї
моделі  заважають відсутність концепції та
стратегії розвитку інформаційного суспільства
і впровадження електронного урядування, не"
відповідність чинної вимірювальної системи
вимогам системи управління розвитком інфор"
маційного суспільства, яка до того ж  є фраг"
ментарною.

Висновки. У статті проаналізовано вплив таких
загальносвітових тенденцій, як глобалізація,
зростання непередбачуваності та небезпеки
в світі, трансформація від індустріального до
інформаційного суспільства, а також інших
факторів з особливостями їх прояву на впрова"
дження електронного урядування в Україні.
Запропоновано підхід до формування комп"
лексної моделі електронного урядування, що
враховує особливості реалізації державного
управління в умовах криз, надзвичайних си"
туацій та стану, особливого періоду і спрямова"
на на підвищення рівня об’єктивізації форму"
вання і реалізації державної політики та
державного управління у сфері розвитку інфор"
маційного суспільства. Обгрунтовано комп"
лексну модель державного управління, що
враховує особливості її реалізації в Україні, на"
ведено перелік найвпливовіших факторів, на
які слід зважати у цій моделі.
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Напрями подальшого дослідження. Подальші
дослідження передбачається здійснити у на"
прямі формування науково обґрунтованої
системи вимірювання стану розвитку інформа"
ційного суспільства в Україні, насамперед
розробки її національної системи індикаторів
(показників), конкретизації та деталізації
антикризової складової комплексної моделі
електронного урядування, визначення умов
(критеріїв) переключення з режиму традицій"
ного управління на антикризовий режим тощо. 
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