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ЕЛЕКТРОННЕ УРЯДУВАННЯ В УМОВАХ РОЗВИТКУ
ЦИФРОВОГО СУСПІЛЬСТВА
В умовах розвитку глобального інформаційного суспільства, у тому
числі й українського, виконання державою її конституційних обов’язків,
надання державноуправлінських послуг громадянам супроводжується
розширенням використання інформаційно-комунікаційних технологій. При
цьому, найбільш ефективним засобом таких комунікацій у мережі
Інтернет, наразі, є система електронного урядування, використання якої
забезпечує продуктивну взаємодію всіх гілок влади як між собою, так і з
суспільством та значно спрощує процедури отримання послуг. Останнім
часом у провідних країнах світу реалізуються національні програми
адаптації державного управління до умов інформаційного суспільства, що
передбачають упровадження системи електронного урядування як нової
форми взаємодії влади і суспільства для підвищення якості
державноуправлінських послуг. У контексті інтеграційних прагнень
України особливого значення набувають запровадження європейських
норм і стандартів реалізації державної інформаційної політики,
використання вітчизняного та зарубіжного досвіду. Впровадження системи
електронного урядування дозволяє владі кориґувати адміністративні
процеси у визначеному напрямку, удосконалювати організаційний,
правовий, ресурсний механізми державного управління. Електронне
урядування, перш за все, забезпечує відкритість і прозорість діяльності
органів влади всіх рівнів, а також підвищує довіру громадян до влади,
забезпечує більш ефективне і менш витратне адміністрування.
Як зазначають сучасні прихильники використання ІКТ у різних сферах
життєдіяльності – доступ до знань ми вважаємо одним з цивільних прав
громадян, інформація дає людям можливість вчитися, творити,
здійснювати мрії. Це підкреслює зростання ролі ІКТ в економіці,
публічному управлінні і в суспільстві у цілому. У свою чергу, ІКТ
трансформують сучасну політичну реальність та управлінський процес
шляхом зміни їх ролі та функцій. ІКТ стали невід’ємним елементом
функціонування сучасного суспільства, від яких залежить не тільки
розвиток науки і техніки, а й демократія. У свою чергу, однією з
необхідних передумов сталого демократичного розвитку є прозора та
відкрита влада. Відкритість органів влади є запорукою здійснення
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ефективної політики, яка спроможна створити реальний громадянський
контроль, забезпечити права людини та громадянина, зміцнити довіру
громадян до влади. Одним з таких інструментів відкритості влади є
електронне урядування, що забезпечує нові форми комунікації між
громадянами, бізнесом та владою, безперешкодний доступ до публічної
інформації та сприяє участі громадян у виробленні та впровадженні
державної політики, наданні більш якісних послуг. Теоретичним
фундаментом для концепції електронного урядування слугують теорії
інформаційного суспільства, які отримали свій розвиток з другої половини
XX століття. Ці теорії обґрунтували домінуючу роль інформації та
інформаційних ресурсів для розвитку та існування суспільства на
сучасному етапі. Крім того, інформація буде визначати розвиток
цивілізації в майбутньому, стане основним критерієм соціальної
стратифікації, основним ресурсом для прискореного розвитку деяких країн
та, в той же час, джерелом нерівності. В Організації економічного
співробітництва і розвитку (ОЕСР) поняття «електронний уряд»
фокусується на використанні нових ІКТ урядом, які застосовуються до
повного спектру управлінських функцій. Відправною точкою
електронного уряду є переконаність у тому, що електронний уряд
потенційно виступає основним джерелом адаптації кращих управлінських
практик.Фахівцями з Європейської комісії електронний уряд визначається
як застосування ІКТ в державному управлінні у поєднанні з
організаційними змінами і новими навиками державних службовців з
метою підвищення якості державних послуг і демократичних процесів,
зміцнення підтримки політики держави. Отже, у сучасному розумінні
англомовний термін «e-government» тлумачиться не лише як електронний
уряд, а як електронне управління державою, тобто використання в органах
публічного управління сучасних технологій, у тому числі Інтернеттехнологій. А якщо ми говоримо вже про електронне управління, як про
певну технологію, то виникає нове поняття «електронне урядування».У
Стратегії реформування державного управління України на 2016–2020
роки термін «електронне урядування» визначено як використання ІКТ для
покращення ефективності системи державного управління, її прозорості та
зручності, зокрема операційного компонента, що забезпечує діяльність
державних органів.
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