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У статті аналізуються актуальні аксіологічні проблеми імплементації електронного урядування в Україні. Обґрунтовано, що з прийняттям “Концепції розвитку електронного урядування в Україні”, яка має реалізуватися
до 2020 р., з’явиться можливість вироблення інструменту подолання негативних рис бюрократизації в процесі взаємодії влади і громадян. Стверджується, що система електронного урядування на сьогодні постає не
тільки ефективним засобом комунікації між владою і народом, а й механізмом утвердження громадянських
цінностей у суспільстві перехідного типу. Зосереджено увагу на тому, що активне запровадження форм електронної демократії (бюджет участі, голосування через світову мережу, діяльність електронного уряду) сприятиме підвищенню довіри громадян до державних інституцій та органів місцевого самоврядування.
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The article deals with the actual axiological problems of the implementation of e-government in Ukraine which they
were analyzed here. Following the recent adoption of the “Concept of e-Government in Ukraine”, it is determined
that it should be implemented by 2020. The idea is that e-government will become an instrument for overcoming the
negative features of bureaucracy in the process of interaction between government and citizens, as well as accelerating the formation of civil society. In other words, it is argued that the e-government system is currently not only an
effective means of communication between the authorities and the people, but also a mechanism for the establishment of civic values in a transitional society. It is proposed to accelerate the introduction of forms of e-democracy
(“budget of participation”, voting through the global network, activities of the e-government), after which the citizens’
mistrust of state institutions and local self-government bodies will decrease significantly.
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Постановка проблеми у загальному вигляді
та її зв’язок з важливими науковими та практичними завданнями. На сьогодні особливістю стану українського суспільства є недостатня
кількість у державних органах, установах фахово
підготовлених кадрів – технократів, здатних поновому організувати роботу й змусити функціонувати управлінський механізм відповідно до
глобалізаційних викликів і потреб українського
суспільства на основі загальнолюдських цінностей та стандартів євроінтеграції, зокрема, й електронного урядування.
Україна зробила вибір на користь європейських цінностей, ідеалів демократії, поваги до
свободи, прав людини, незалежної державної політики на міжнародній арені тощо. Здійснення
такої політики потребує змін та вивчення досвіду

управлінської культури розвинутих країн світу з
урахуванням потреб і ментальності українського
суспільства.
Надшвидкі темпи розвитку ставлять перед сучасним суспільством нові виклики. Нині завданням управлінської культури, особливо державних
службовців, є підвищення ефективності державного управління, вдосконалення інструментів
взаємодії держави і суспільства, “пристосування”
методів управління до інтересів громадян та потреб європейської інтеграції.
Одним з головних інструментів, які дадуть
змогу подолати бюрократизацію та негативні
стереотипи у відносинах влади і народу, на нашу
думку, є утвердження в Україні принципів електронного урядування. 20 вересня 2017 р. схвалено нову “Концепцію розвитку електронного
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урядування в Україні” [7]. “Реалізація Концепції
передбачена на період до 2020 року та покликана підтримати координацію та співпрацю органів
державної влади й органів місцевого самоврядування для досягнення необхідного рівня ефективності та результативності розвитку електронного
урядування, просування ідеї реформування державного управління та децентралізації на базі
широкого використання сучасних інформаційнокомунікаційних технологій в усій країні…” [7].
Останнє, на нашу думку, зумовлює необхідність
виокремлення аксіологічної складової в реалізації Концепції, адже її імплементація сприятиме
в тому числі й розвитку громадянських цінностей в перехідному українському суспільстві, які
в радянський період були забутими, точніше, не
враховувалися.
Аналіз останніх публікацій за проблематикою та виділення невирішених раніше частин
загальної проблеми. Проблеми утвердження
принципів електронного урядування в українських реаліях у загальних рисах були порушені віт
чизняними дослідниками ще наприкінці 90-х рр.
ХХ ст., а на початку 2000-х рр. з’явилися перші
узагальнюючі праці.
Серед визнаних авторів підручників та навчальних посібників з електронного урядування, виданих останнім часом, варто згадати
В.Горбуліна Н.Грицяк, Ю.Ковбасюка, О.Кукаріна,
А.Семенченка, С.Соловйова [2–4].
Аксіомою є те, що запровадження електрон
ного урядування пришвидшить і розвиток електронної демократії. Як слушно зазначають
Н.Грицяк та С.Соловйов, “е-демократія є наслідком розвитку власне демократії як інституту народовладдя. Інакше кажучи, базисом для
е-демократії у будь-якому разі має бути демократичний устрій суспільства” [2, с. 9].
Логічно продовжуючи цю тезу, наведемо думку М.Міхровської, яка вважає, що розвиток електронного урядування сприяє становленню електронної демократії в Україні, за якої громадяни
та суб’єкти господарювання залучаються до процесу публічного управління та державотворення,
а також до місцевого самоуправління за допомогою інформаційно-телекомунікаційних технологій [9, с. 298].
Малодослідженим на сучасному етапі розвит
ку є співвідношення імплементації електронного
урядування та проблеми формування громадянських цінностей особистості. Цілком погоджуємося із О.Вишневським, який стверджує, що ступінь упровадження електронного урядування на
сучасному етапі є показником рівня утвердження
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громадянських цінностей у суспільстві, оскільки
вони віддзеркалюють і регулюють ставлення людини до людини та людини до суспільства і держави таким, яким воно є, без негативного маніпулятивного впливу [1].
Формування цілей (мети) статті. Метою
статті є розкриття значення електронного урядування в Україні, визначення можливих шляхів його утвердження як важливого інструмента
формування громадянських цінностей особистості, подолання існуючих негативних стереотипів щодо рівня бюрократизму в діяльності та
управлінській культурі органів державної влади,
а також установлення зв’язку між електронним
урядуванням та громадянськими цінностями. Це
особливо чітко можна спостерігати в територіальних громадах, що створюються в рамках реформи децентралізації в Україні.
Виклад основних результатів та їх обґрунтування. Сучасне розуміння сутності управління в демократичній державі полягає в тому, що
не громадяни служать державі, а держава є організацією, що перебуває на службі у громадян.
Органи публічної влади не керують громадянами, а надають їм адміністративні послуги, тобто здійснюють різноманітні дії, спрямовані на
створення умов для реалізації ними своїх прав
і свобод. Ця проблема є надзвичайно важливою
для сучасного українського суспільства, трансформація якого відбувається на основі використання досвіду розвинутих країн, реформування
та створення територіальних громад.
В умовах демократичних перетворень в Украї
ні на сучасному етапі особливого значення набуває проблема утвердження ціннісних світоглядних засад, які ґрунтуються на європейських
цінностях [10]. Інакше кажучи, існує проблема
запровадження цінностей, зокрема громадянських, які базуються на визнанні гідності людей
[12]. Такими цінностями виступають, зокрема,
права і свободи людини, обов’язки перед іншими людьми, ідеї соціальної гармонії, поваги до
закону тощо. Загальнолюдські цінності є важливими для формування громадянської свідомості,
чіткого розуміння та прийняття правил поведінки
в громадянському суспільстві. Усвідомлення людиною власних прав, обов’язків стосовно інших
членів громади, законів громадського утворення,
членом якого є кожен з нас, є свідченням зміни
свідомості в напрямі громадянськості [11].
Утвердження в суспільстві громадянських
цінностей дає йому змогу не тільки існувати, а
й зазнавати прогресивних змін. Одним із ключових напрямів, який, на нашу думку, є актуальним
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і відповідає вимогам часу, що стосується інноваційних механізмів реалізації громадянських
принципів у сучасному суспільстві в процесі
підготовки майбутніх фахівців, і є впровадження
електронного урядування.
Сама ідея електронного урядування має сприяти вирішенню основних проблем, характерних
для організації комунікації влади і народу: зниження рівня бюрократизації через перехід на
електронний документообіг; підвищення прозорості діяльності органів державного управління
та місцевого самоврядування завдяки впровадженню електронної форми спілкування з громадянами, чим досягається наближення його до
потреб і запитів громадян.
Проте трапляються ситуації, коли, вживаючи поняття електронного урядування, державні
службовці та посадові особи місцевого самоврядування розуміють під ним лише електронне
спілкування влади з громадськістю, що повністю
не розкриває його зміст.
Такий підхід є обмеженим, оскільки зводиться
до здійснення управлінської діяльності в реальному часі, в режимі on-line. Найбільш прийнятним, на думку фахівців, є підхід, що застосовується в країнах з найвищим рівнем розвитку
ІТ-інфраструктури, фактичних родоначальниках
електронного врядування – США, Великобританії та Канаді. У цих країнах електронний уряд
розглядається як концепція, спрямована на підвищення ефективності діяльності державного
апарату в цілому і передбачає вжиття комплексу заходів щодо забезпечення більш ефективної
співпраці органів державної влади, з одного боку,
і громадянським суспільством, громадськими
організаціями, іншими інститутами – з другого,
з метою ефективного прозорого функціонування
на благо суспільства [5; 11].
У процесі запровадження електронного урядування важливими інструментами формування громадянських цінностей та мінімізації негативних стереотипів щодо взаємодії органів
державної влади та суспільства є різні форми
е-демократії. Фахівців виокремлюють непрямі та прямі форми е-демократії. Серед перших
форм називають організацію голосування через
світову мережу, можливості обговорення рішення рад різних рівнів чи навіть парламенту, діяльність “електронного уряду”, який має зворотний
зв’язок з громадянами [2, c. 18–20]. До другого
типу форм відносять “демократію з відкритим
кодом”, коли закони створюються не лише парламентом, а й суспільством, а також “напівпряму електронну демократію”, коли напередодні
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ратифікації нормативний акт обговорюється [2,
с. 20–21].
Широке застосування комп’ютерних технологій може спричинити зменшення ролі органів
влади та кількості урядовців у процесі прийняття
управлінських рішень, адже в умовах електрон
ної демократії забезпечується можливість участі
широких верств населення в прийнятті управлінських рішень. Наочним прикладом цього є “бюджет участі”, який може бути запровадженим і
в роботу місцевих територіальних громад. “Бюджет участі” – демократичний процес, який надає
можливість кожному громадянину брати участь у
розподілі коштів місцевого бюджету через створення проектів для покращання стану міста та/
або голосування за них, що стимулює населення
територіальних громад брати участь у розробці
управлінських рішень. Будь-який член громади
може запропонувати проект, пов’язаний з покращанням життя, взяти участь у конкурсі, здобути
перемогу в голосуванні і спостерігати за тим, як
його проект реалізують у рамках бюджету. До
речі, реформа децентралізації в Україні перебуває в активній фазі реалізації і станом на жовтень
2017 р. у нас функціонує 665 об’єднаних територіальних громад [13].
Ефективність електронного урядування в
об’єднаних територіальних громадах підвищиться за умови належної роботи центрів надання
адміністративних послуг. Кількість таких послуг
нині досягає 60, серед яких урегулювання земельних питань, архітектурно-будівельний контроль,
реєстрація бізнесу, нерухомості, реєстрація чи
зняття з реєстрації мешканців, оформлення паспортів, реєстрація актів цивільного стану тощо.
Отже, електронне урядування є не тільки
особливою формою публічного управління, а
й формою взаємодії держави і суспільства, які
сприяють підвищенню ефективності, відкритості та прозорості діяльності органів публічної
адміністрації (органів державної влади та органів місцевого самоврядування) під час надання
адміністративних послуг людині, громадянину,
суспільству, державі та бізнесу [8, c. 122–127].
Упровадження електронного урядування в Украї
ні дасть можливість подолати такі негативні
явища, що існують у взаємодії органів влади і
суспільства, як недовіра громадян до державних
інституцій та органів місцевого самоврядування;
непрозорість, корумпованість, закритість органів
державної та місцевої влади; не досить швидкі
темпи децентралізації, недостатній контроль громадян над прийняттям рішень у сфері державної
політики [6, с. 419].
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Висновки та перспективи подальших досліджень. Таким чином, в Україні система електронного урядування на сьогодні постає не тільки
ефективним засобом до комунікації між владою і
народом, а й механізмом утвердження громадянських цінностей у суспільстві перехідного типу. Сучасні реалії свідчать про особливу актуальність підготовки фахівців указаної сфери з метою подолання

бюрократичних перешкод у процесі реалізації гуманітарної і, зокрема, соціальної політики держави
та нагальну потребу у здійсненні демократичних
реформ. Перспективи подальших досліджень у цій
сфері полягають у визначенні ефективних шляхів
оптимізації діяльності інститутів електронного урядування в процесі реформи децентралізації в Украї
ні та утворення місцевих територіальних громад.
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