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У статті розглянуто актуальність проблем, пов’язаних з організаційно-правовими осно-
вами функціонування сайта органу влади в мережі Інтернет в Україні, досліджено принципи 
діяльності сайта державного органу влади. Автор акцентує увагу на необхідності розвитку 
системи електронного врядування  в Україні, приводить аргументи необхідності такої стру-
ктури. У дослідженні приділено увагу розвитку системи пунктів доступу громадян до Інтер-
нету, у тому числі можливості електронного доступу до інформаційних ресурсів органів 
державної влади. Особливу увагу приділено розробці перспективних напрямів розвитку елек-
тронного врядування в Україні. 
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І. Вступ 
Інформаційні ресурси органів влади у 

мережі Інтернет є одним з найбільш ефек-
тивних способів взаємодії влади та суспіль-
ства. Розвиток інформаційних технологій, 
зростання популярності мережі Інтернет в 
Україні та у світі, стандартизовані можливо-
сті сервісів мережі Інтернет, наявність вітчи-
зняних науково-технічних і фінансових ре-
сурсів створили умови для початку процесу 
масового подання інформації про діяльність 
органів державної влади й органів місцевого 
самоврядування в мережі Інтернет.1 

Цей процес, будучи суто позитивним і 
своєчасним, відрізняє складний “технічно 
залежний” характер суспільних відносин, що 
складаються у зв'язку з використанням ре-
сурсів і сервісів мережі Інтернет, і відсут-
ність адекватної нормативно-правової бази, 
що регулює інформаційні суспільні відноси-
ни, які виникають у зв'язку із взаємодією 
органу влади та користувачів їх інформацій-
них ресурсів і систем. Названа нормативно-
правова база системно пов'язана з чинним 
вітчизняним законодавством у сфері інфор-
матизації, роботу над гармонізацією та ак-
туалізацією якого розпочато відносно неда-
вно, зокрема, у рамках Національної про-
грами розвитку доступу до інформації в 
Україні. 

Однак очевидно, що відсутність норм і 
недосконалість базового законодавства у 
сфері інформації не повинна перешкоджати 
ефективному розвитку системи ресурсів 
(сайтів) органів влади й управління в мережі 
Інтернет [8].  

Основні стратегічні цілі розвитку інфор-
маційного суспільства в Україні визначені 
Законом України “Про Основні засади роз-
витку інформаційного суспільства в Україні 
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на 2007–2015 роки” [1]. Одним із пріоритетів 
науково-технічного та інноваційного розвит-
ку України, визначених цим законом, є не-
обхідність збільшення фінансування Націо-
нальної програми інформатизації з вклю-
ченням до її складу всіх проектів інформа-
тизації, які фінансуються за рахунок коштів 
Державного бюджету України.  

З метою виконання вимог законодавства 
у сфері інформатизації, а також удоскона-
лення механізмів формування та виконання 
програми урядом було розроблено ряд но-
рмативно-правових актів, спрямованих на 
підвищення ефективності інформаційної 
взаємодії органів державної влади. Це свід-
чить про об’єктивну потребу реформування 
системи управління на основі використання 
інформаційних технологій та електронного 
врядування [6].  

На сьогодні поняття “електронне вряду-
вання” уже не є повністю новим і невідомим, 
як це було кілька років тому. Проте в нашій 
державі воно все ще залишається на рівні 
“поняття”, не маючи належного практичного 
застосування. Електронне врядування зда-
тне змінити саму природу влади, зробити її 
більш прозорою та підконтрольною громад-
ськості. Як наголошує М. Демкова, електро-
нне врядування створює умови для норма-
льного розвитку бізнесу, поліпшення інвес-
тиційного клімату, зростання економіки, а 
також забезпечує реальну участь громадян 
у політичних процесах, зокрема в законо-
творчості.  

З метою визначення рівня використання 
державою методів електронного врядуван-
ня використовують певні критерії-етапи. Та-
ких етапів дослідниця виділяє щонайменше 
чотири: 
– інформування громадян про діяльність 

органів виконавчої влади і місцевого 
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самоврядування через інформаційні 
технології; 

– організація електронного документообі-
гу в органах влади і місцевого самовря-
дування; 

– забезпечення можливості звернення 
громадян до органів державної влади 
через інформаційні технології; 

– надання адміністративних послуг через 
інформаційні технології [7]. 
Заслуговують на увагу й заходи щодо 

впровадження системи електронного вря-
дування в Грузії. У результаті реформ бага-
то грузинських агентств, відомств і мініс-
терств перейшли на електронне обслугову-
вання громадян через Інтернет. Сучасне 
врядування в Грузії дає змогу: 
– перевірити виписані на громадянина 

штрафи на сайті поліції; 
– замовити закордонний паспорт на сайті 

громадянського реєстру он-лайн, так 
само отримати будь-яку довідку; 

– поспілкуватися з відеоконсультантом на 
сайті міністерства фінансів і з'ясувати, які 
податки потрібно сплатити у тому чи ін-
шому випадку, у тому числі прямо на сайті 
розрахувати вартість розмитнення авто; 

– підготуватися до здачі тестів на водійсь-
кі права; 

– перевірити дійсність будь-якого завіре-
ного нотаріусом документа у банку но-
таріальних даних [9]. 
В Україні цьому процесу також надано 

імпульсу. Українська бібліотечна асоціація з 
2009 р. впроваджує проект зі створення 
пунктів доступу громадян до інформації ор-
ганів державної влади у бібліотеках України. 
Станом на 20 грудня 2012 р. пункти доступу 
громадян (далі – ПДГ) діють у 749 біб-
ліотеках, створюючи мережу, яка охоплює 
всі регіони України [9]. 

Проте на сьогодні недостатнім є теоре-
тичне обґрунтування й наукове осмислення 
цієї інновації, що зумовило необхідність по-
становки цієї проблеми  як наукового за-
вдання, яке вирішується в рамках цієї статті. 

ІІ. Постановка завдання 
Мета статті полягає в розкритті існуючих 

правових проблем використання ресурсів і 
сервісів мережі Інтернет, мінімізації інфор-
маційної невизначеності і соціальної неза-
хищеності, що виникають при використанні 
сайта органу влади і являють собою ком-
плекс необов'язкових вимог до процесів 
створення, використання та розвитку сайта 
органу влади й управління (далі – орган 
влади), звернених до органів влади в країні, 
осіб, які здійснюють розробку та розвиток 
сайтів органів влади, і до користувачів ме-
режі Інтернет. 

У рамках статті ми намагалися вирішити 
такі завдання: 

– організаційно-методичні – з розкриття 
організаційних і правових рішень подан-
ня інформації й організації доступу до 
сайта органу влади; 

– наукові – з дослідження і розробки 
принципів і норм регулювання мережі 
Інтернет та організації використання 
державних інформаційних ресурсів; 

– навчально-просвітницькі – з інформуван-
ня громадян і організацій про актуальні 
правові проблеми розробки, використан-
ня та розвиток сайтів органів влади. 
ІІІ. Результати 
Розвиток інформаційного суспільства в 

Україні передбачає цілеспрямовану узго-
джену діяльність всіх органів державної 
влади та органів місцевого самоврядування. 
формування та реалізацію державної полі-
тики розбудови інформаційного суспільства 
як невід’ємну складову державної політики 
сталого розвитку України.  

Електронне врядування у складі держав-
ного управління розвитком інформаційного 
суспільства можна розглядати як  нову мо-
дель державного управління, яка здатна 
надати відносинам влади, бізнесу і грома-
дян характер взаємодії та взаємосприяння з 
метою розбудови сучасного демократичного 
суспільства. Це засіб, інструмент, сучасна 
управлінська технологія й водночас ідеоло-
гія здійснення управління справами суспіль-
ства, виконання зобов’язань і надання елек-
тронних державних послуг особі, громадя-
нину, підприємству, організації чи установі 
різних форм власності. Електронне вряду-
вання можна розглядати як концепцію ре-
формування публічного демократичного 
управління, оскільки за допомогою викорис-
тання ІКТ здійснюється ефективне перетво-
рення європейських публічних адміністрацій 
та поліпшення радикальним чином їхньої 
роботи зі своїми клієнтами – як з громадя-
нами, підприємствами, так і з іншими публі-
чними адміністраціями. Крім того, електро-
нне врядування наразі є основним засобом 
для здійснення та досягнення вищої мети 
державної політики.  

Електронне врядування побудоване з 
двох взаємопов’язаних підходів. По-перше, 
це бізнес-модель, адаптована до сучасних 
потреб та прийнята з боку підприємницького 
сектора, сутність якої полягає в отриманні 
конкурентних переваг завдяки реалізації 
таких заходів, як безперервний процес удо-
сконалення, зосередження уваги на основ-
них повноваженнях публічних адміністрацій 
та реорганізації їх внутрішніх адміністратив-
них процесів. По-друге, це використання 
широкого спектра ІКТ. Електронне вряду-
вання – це також адаптація державного 
управління до умов інформаційного суспіль-
ства, сутність якого полягає у налагодженні 
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взаємодії органів державної влади і місце-
вого самоврядування між собою, з громадя-
нами та бізнесом за допомогою сучасних 
ІКТ.  

Враховуючи вищевикладене, у галузі 
державного управління багатьох країн світу 
виникла потреба в адмініструванні електро-
нного врядування. Оскільки передумовою 
для ефективної розробки і впровадження 
електронного врядування є здатність 
управлінців самостійно і разом з іншими 
аналізувати державну політику та комплек-
си ситуацій, які очікують на своє залаго-
дження і щодо яких необхідно приймати кон-
кретні рішення, розробляти різноманітні ва-
ріанти рішень, обмірковувати їх переваги і 
недоліки, приймати й обґрунтовувати належ-
ні управлінські рішення. Україна проголосила 
вступ до Європейського Союзу одним із 
пріоритетних напрямів розвитку країни. Для 
будь-якої країни, яка входить до Європейсь-
кого Союзу, висуваються вимоги стосовно 
адаптації до європейських стандартів, зок-
рема, вимоги у сфері електронного вряду-
вання, у тому числі, питання професійної 
підготовки фахівців у сфері електронного 
врядування та електронної демократії. 

Сайт органу влади являє собою інфор-
маційний ресурс, доступ до якого здійсню-
ється з мережі Інтернет з використанням 
унікальної адреси ресурсу (доменного імені) 
за допомогою спеціалізованого програмного 
забезпечення, що базується на існуючих 
стандартах та протоколах обміну інформа-
цією в мережі Інтернет. 

Мається на увазі, що сайт органу влади є 
відкритим і загальнодоступним інформацій-
ним ресурсом, використання якого здійсню-
ється безоплатно (не рахуючи витрат кори-
стувача на доступ в мережу Інтернет), однак 
також сайт може містити інформацію з об-
меженим доступом. 

Сайт складається із сукупності електро-
нних документів, програм для ЕОМ і баз да-
них, що забезпечують уявлення та доступ 
до інформації сайта, а також отримання ін-
формації від користувачів, що відвідують 
сайт органу влади. 

Сайт створюється і розвивається або 
безпосередньо органом влади, або шляхом 
залучення третіх осіб, що спеціалізуються 
на розробці програмного забезпечення, ди-
зайні, хостингу ресурсів і сервісів мережі 
Інтернет. Залежно від умов створення та 
розвитку сайта права на програми для ЕОМ, 
бази даних та інші матеріали сайта, а також 
доменне ім'я можуть належати не тільки 
органові влади, але й названим особам. 
Видається, що останнє є небажаним, проте 
на сьогодні відображає реалії, що склалися. 

Мається на увазі, що політика подання 
інформації на сайті органу влади формуєть-

ся виключно останнім, і орган влади само-
стійно розміщує або доручає третім особам 
публікувати інформацію від імені органу 
влади в мережі Інтернет. 

Не торкаючись змісту інформаційного 
ресурсу органу влади, розглянемо пробле-
ми забезпечення його повноти та достовір-
ності, тобто виключно питання форми й ор-
ганізації подання інформації та доступу до 
неї: зміст інформації сайта органу влади і 
порядок інформаційної взаємодії осіб з ор-
ганом влади визначається повноваженнями 
та діяльністю останнього, а також іншими 
предметними актами. 

У рамках дослідження нами вироблено 
рекомендації, які, звичайно, не претендують 
на абсолютну істину і мають розглядатися 
виключно як науковий аналіз проблематики 
інформаційних суспільних відносин у сфері 
взаємодії органу влади і користувачів у ме-
режі Інтернет. 

Система розглянутих нами правових 
проблем регулювання використання мережі 
Інтернет, розвитку інформаційних ресурсів і 
систем органів влади та породжуваний на їх 
основі комплекс організаційно-правових рі-
шень за поданням сайта органу влади в ме-
режі Інтернет не є вичерпними і до кінця 
відпрацьованими. Розуміючи, що будь-яке 
створення і розвиток інформаційного ресур-
су та системи становить комплексний про-
цес, у якому організаційно-правові пробле-
ми та їх вирішення є лише одним із напря-
мів діяльності, слід враховувати, що авто-
ритет органу влади, пов'язаний з якістю по-
дання інформації та доступу до неї на влас-
ному сайті, буде тим вищим, чим глибше 
системне розуміння характеру названого 
процесу. 

Тому під час роботи над створенням 
сайта в мережі Інтернет має бути побудова-
на ієрархічна система завдань і їхніх рішень, 
у якій розглядаються різні питання від за-
безпечення інформаційної безпеки до худо-
жньої естетики сайта. 

При поданні сайта в мережі Інтернет ор-
ган влади зобов'язаний дотримуватися за-
конодавства України і донести до користу-
вачів сайта інформацію про застосування 
норм вітчизняного законодавства до суспі-
льних відносин, пов'язаних з використанням 
сайта органу влади. При цьому мають бути 
дотримані принцип рівності користувачів, 
коли всі користувачі сайта мають рівні пра-
ва щодо його використання, за винятком 
випадків, визначених законодавством; прин-
цип визначеності, оскільки інформація, що 
вводить в оману щодо належності сайта, 
відсутність інформації на сайті органу влади 
про порядок використання сайта і пов'язаної 
з ним діяльності органу влади або її ненао-
чне (малопомітне) розміщення, сприйма-
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ються як неготовність і/або небажання орга-
ну влади забезпечити законні права й інте-
реси користувачів, внаслідок чого необхідно 
визначати і публікувати на сайті норми, що 
визначають регулювання інформаційних 
відносин органу влади та користувачів його 
сайта і ресурсів. Іншою важливою основою 
функціонування сайта є принцип реальності 
існування органу влади. Орган влади зобо-
в'язаний максимально і наочно індивідуалі-
зувати себе і надати на сайті повну інфор-
мацію про власне місцезнаходження, адре-
си (у тому числі й електронні) та способи 
звернення до нього громадян і організацій. 

При цьому не допускається відсутність 
можливості звернення до органу влади за-
собами, прийнятими в мережі Інтернет. Ор-
ган влади зобов'язаний здійснювати або 
забезпечувати цілодобовий контроль за 
працездатністю власного сайта. 

Ще один важливий принцип – баланс 
можливостей. Об'єктивна наявність широ-
ких технічних можливостей подання сайта 
органу влади в мережі Інтернет не повинна 
створювати умов для утиску і поразки в 
правах користувачів сайта, внаслідок чого 
подання інформації на сайті, організація на 
ньому різних послуг та сервісів має прово-
дитися тільки в разі наявності в органу вла-
ди можливості контролювати дотримання 
прав і інтересів користувачів при викорис-
танні різноманітних технологій і сервісів. 

Має бути також дотриманий принцип мі-
німізації технічної нерівності користувачів. 
Для доступу до сайта органу влади не по-
винні висуватися підвищені вимоги до апа-
ратного і програмного забезпечення корис-
тувачів, оскільки будь-які додаткові технічні 
умови доступу породжують нерівність прав 
користувачів у сфері доступу до інформації 
органу влади. При цьому слід дотримува-
тись ще одного принципу – поваги практики 
інформаційного обміну в мережі Інтернет, 
адже орган влади у своїй діяльності зобо-
в'язаний враховувати характер і практику 
обміну інформацією та доступу до ресурсів і 
сервісів у мережі Інтернет. Ігнорування 
сформованої практики в частині відсутності 
відповідей органу влади на звернення гро-
мадян та організацій, здійсненні за допомо-
гою мережі Інтернет є неприйнятним. 

Принцип демонстративного захисту ін-
формаційних прав громадян передбачає, 
що орган влади зобов'язаний з урахуванням 
особливостей всіх підтримуваних його сай-
том стандартів і протоколів обміну інфор-
мацією розкрити характер і всі способи оде-
ржання будь-якої інформації про користува-
чів сайта, вказати умови і порядок її пода-
льшого використання. 

Усі попередження про ці дії мають бути 
наочними і або не вимагати від користувачів 

спеціальних знань стандартів і протоколів 
обміну інформацією в мережі Інтернет, або 
давати детальні науково-практичні відомості 
про них. Зокрема, необхідно звернути увагу 
на використання при організації та розвитку 
сайта статистичних систем третіх осіб. 

Принцип розумної відповідальності за 
інформацію і дії третіх осіб встановлює, що 
на сайті органу влади має бути обмежене 
подання інформації, джерелом якої висту-
пають треті особи. У разі, якщо на сайті ор-
гану влади передбачено розміщення інфо-
рмації третіх осіб, орган влади має визначи-
ти межі своєї відповідальності за її повноту 
та достовірність. Особливо рекомендується 
утриматися від використання послуг рекла-
мних мереж і контролювати функціонування 
форумів, Інтернет-приймалень, гостьових 
книг, чатів. При використанні на сайті мате-
ріалів третіх осіб необхідно вказувати, кому 
належать права на відповідні об'єкти. Вкрай 
виважено необхідно підходити до створення 
каталогів або переліків посилань на ресур-
си, товари та послуги третіх осіб, аргумен-
товано вказуючи, за яких підстав і критеріїв 
проводиться включення інформації про них 
до складу сайта органу влади. 

Принцип забезпечення електронного до-
кументообігу пропонується реалізувати з 
метою індивідуалізації об'єктів електронного 
документообігу: необхідно розміщувати ко-
жен електронний документ з власною уніка-
льною адресою і публікувати інформацію 
про дату його розміщення й адресу. Доціль-
на організація довгострокового зберігання 
оновлюваної інформації сайта на паперових 
та електронних носіях інформації. 

Орган влади розробляє і приймає ком-
плекс актів, пов'язаних зі створенням, вико-
ристанням та розвитком власного сайта в 
мережі Інтернет. У них мають бути вказані 
норми, що встановлюють порядок подання 
інформації на сайті, які регулюють відноси-
ни органу влади з користувачами, норми, 
що визначають взаємодію органу державної 
влади з третіми особами, що спеціалізують-
ся на розробці програмного забезпечення, 
дизайні, хостингу ресурсів і сервісів мережі 
Інтернет, а також норми, що визначають 
пов'язані з використанням сайта посадові 
права та обов'язки службовців органу вла-
ди. 

Політика подання інформації на сайті пе-
редбачає, що орган влади до представлен-
ня сайта в мережі Інтернет розробляє і при-
ймає структуру сайта, порядок розміщення 
й актуалізації інформації на ньому. 
Обов’язковою є й публікація умов викорис-
тання сайта. Для цього орган влади зобов'я-
заний наочно розмістити на сайті інформа-
цію про умови його використання. Можливе 
подання на сайті декількох актів, що визна-
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чають правила роботи користувачів із сай-
том та його сервісами. Наприклад, можливе 
розміщення регламенту сайта (або правил 
використання), що визначає загальні умови 
його використання, документа „захист інфо-
рмаційних прав громадян”, а також правил 
відповіді на звернення громадян та органі-
зацій. 

У регламенті сайта, зокрема, доцільно 
подати інформацію про орган влади, його 
місцезнаходження, контактну інформацію, 
визначити умови і форму використання ма-
теріалів сайта. Можливе подання автентич-
ного перекладу регламенту на іноземні мови. 

У перспективі для органів влади можли-
ва розробка і реалізація системи стандартів 
з організації ресурсів і систем у мережі Ін-
тернет, а також підтримка системи сертифі-
кації, яка також може бути використана на 
добровільній основі в діяльності господа-
рюючих суб'єктів. 

З метою забезпечення доступу до джерел 
інформації мають бути створені пункти до-
ступу громадян (далі – ПДГ). Це, наприклад, 
інформаційні центри у бібліотеках, де грома-
дяни мають можливість отримувати необхід-
ну інформацію про діяльність органів держа-
вної влади (з електронних джерел у т.ч.) та 
дізнаватись, яким чином можна долучитись 
до процесу законотворення та впливати на 
процес прийняття державних рішень. 

Кожен користувач може ознайомитися зі 
змістом потрібного закону чи постанови, 
одержати інформацію щодо державних 
установ, політичних партій, громадських ор-
ганізацій, вирішувати життєво необхідні пи-
тання безпосередньо в бібліотеці. Це стало 
можливим завдяки новітнім інформаційним 
технологіям, вільному доступу до мережі 
Інтернет і, відповідно, до електронних ре-
сурсів органів державної влади, а також за-
вдяки діяльності мережі ПДГ.  

ПДГ – це спеціально облаштоване 
комп’ютерне місце з підключенням до Ін-
тернету, де користувачі можуть самостійно 
або за допомогою фахівця отримати інфор-
мацію органів влади будь-якого рівня. ПДГ 
оформлений спеціальним плакатом, а кори-
стувачам мають бути надані інструкції-
поради щодо здійснення пошуку інформації, 
перелік рекомендованих  інформаційних ре-
сурсів, бібліографічні списки тощо.  

Мережа таких пунктів доступу громадян 
до офіційної інформації почала створюва-
тися з червня 2009 р. Внаслідок реалізації 
проекту Пункти доступу громадян до офі-
ційної інформації станом на липень 2011 р. 
працюють у 293 бібліотеках України. 

Для успішного та якнайшвидшого впро-
вадження в управлінську діяльність ефекти-
вних інформаційно-комунікаційних інновацій 
необхідна державна політика, спрямована 

на забезпечення формування умов вироб-
ництва, збереження, поширення і комплекс-
ного використання всіх видів державних ін-
формаційних ресурсів, вільного доступу до 
них громадян та організацій усіх форм вла-
сності, на підвищення ефективності діяль-
ності органів державної влади, управління 
та місцевого самоврядування. Державна 
політика має враховувати: інтереси фізич-
них і юридичних осіб, потреби територіаль-
ної громади, органів місцевого самовряду-
вання та державної влади; можливості між-
народного співробітництва у сфері інфор-
маційних технологій; реальні можливості 
вітчизняної інформаційної індустрії в умовах 
ринкової економіки; забезпечення суміснос-
ті, взаємодії та інтеграції інформаційних ре-
сурсів на базі сучасних інформаційних тех-
нологій, міжнародних стандартів, уніфікова-
них систем класифікації та кодування інфо-
рмації, незалежно від їхньої галузевої озна-
ки і форм власності; забезпечення комплек-
сного захисту інформаційних ресурсів з ви-
користанням сучасних засобів і методів за-
хисту інформації від несанкціонованого до-
ступу, пошкодження, спотворення, руйну-
вання та блокування.  

Процес упровадження інформаційно-
комунікаційних інновацій у публічне управ-
ління потребує наукових підходів для виро-
блення концептуальних положень, побудови 
базових теоретичних моделей і програмних 
механізмів з урахуванням міжнародного до-
свіду, зокрема Рекомендацій Ради Європи з 
питань е-врядування, а також прогнозуван-
ня результатів і наслідків у процесі їх упро-
вадження та експлуатації, що сприятиме 
ефективному використанню інформаційно-
комунікаційних технологій у відносинах між 
органами публічної адміністрації, громадя-
нами та бізнес-структурами, між самими 
органами влади, а також сприятиме демок-
ратизації публічної адміністрації та вдоско-
наленню надання адміністративних послуг. 

У зв’язку з цим ми пропонуємо такі уза-
гальнені рекомендації щодо вдосконалення 
нормативно-правової бази використання 
елементів електронного врядування у прак-
тиці системи державної влади України: 

1. Верховній Раді України, Кабінету Міні-
стрів України та іншим органам державної 
влади України доцільно  прийняти адмініст-
ративно-процедурний кодекс і закон про до-
ступ до публічної інформації, передбачивши 
в них процедури надання/отримання інфор-
мації та послуг за посередництвом інфор-
маційних технологій. 

2. Необхідно також всебічно сприяти 
розвитку місцевого електронного самовря-
дування шляхом прийняття відповідних за-
конодавчих актів і внесенням змін у чинні. 
Має бути розроблено національну систему 
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індикаторів розвитку інформаційного суспі-
льства та комплексу методичних документів 
і практичних рекомендацій щодо моніторин-
гу стану розвитку інформаційного суспільст-
ва на базі сформованої системи індикато-
рів. 

3. Вкрай потрібно створити та ввести в 
експлуатацію державну інформаційну сис-
тему реєстраційного обліку фізичних осіб та 
їх документування на основі інформаційно-
комунікаційних технологій. Для цього варто 
делегувати органам місцевого самовряду-
вання функцію наповнення баз даних (ре-
єстрів), залишивши за державними органа-
ми функцію контролю. 

4. У рамках цього проекту необхідного 
забезпечити розвиток правового регулю-
вання порядку і процедури збору, зберіган-
ня та надання відомостей, що містяться в 
державних інформаційних системах, обміну 
інформацією в електронній формі між дер-
жавними органами, органами місцевого са-
моврядування, організаціями та громадяна-
ми, а також контроль за використанням 
інформаційних систем.  

5. На наш погляд, доцільно внести зміни 
до Закону України “Про Національний архі-
вний фонд та архівні установи” та інші нор-
мативно-правові акти, що регламентують 
порядок застосування інформаційних тех-
нологій для ведення, використання й архів-
ного зберігання різних реєстрів і кадастрів, 
класифікаторів і номенклатури. Також необ-
хідно покращити законодавче регулювання 
питань ліцензування та сертифікації проду-
кції та послуг у сфері застосування інфор-
маційно-комунікаційних технологій з метою 
здешевлення та прискорення процедури. 

6. Вважаємо за необхідне внести відпо-
відні зміни до Закону України “Про звернен-
ня громадян” щодо можливості звернень в 
електронній формі.  

Впровадження електронного врядування 
в Україні забезпечить якісно новий рівень 
управління державою та суспільством у ці-
лому, зміцнить довіру до держави та її полі-
тики, удосконалить взаємодію між органами 
державної влади, бізнесом, громадянами та 
державними службовцями.  

Ефект від реалізації запропонованих за-
ходів видається можливим оцінити з ураху-
ванням таких основних напрямів розвитку 
електронного врядування: 
– формування сукупності нормативно-

правових документів з розвитку інфор-
маційного суспільства та впровадження 
електронного врядування, створення 
концептуальних основ та правових умов 
для розробки Стратегії та Державної 
програми електронного врядування, зо-
крема, підготовки проекту Закону Украї-

ни про створення інформаційної систе-
ми «Електронне врядування»; 

– стимулювання попиту на послуги елект-
ронного врядування шляхом повнішого 
задоволення потреб громадян у більш 
ефективному та швидкісному доступі до 
послуг державної влади, рівноправного 
входження громадян України у світове 
інформаційне середовище, прискорення 
розбудови в Україні громадянського су-
спільства та здійснення адміністратив-
ної реформи на засадах широкого за-
провадження ІКТ; 

– стимулювання попиту на послуги елект-
ронного врядування бізнесових структур 
шляхом полегшення взаємодії «бізнес – 
влада» і прискорення розвитку націона-
льного сегмента електронної комерції, 
активізації участі у міжнародній елект-
ронній торгівлі;  

– зменшення рівня цифрової нерівності 
між різними соціальними групами та ре-
гіонами в країні, між Україною та євро-
пейськими країнами; 

– формування єдиного національного ін-
формаційного простору та прискорення 
його інтеграції у світовий інформаційний 
простір, забезпечення виконання кон-
ституційних прав і свобод громадян і бі-
знесу на вільний доступ до відкритої 
державної інформації; 

– економії ресурсів органів державної 
влади, організацій і громадян, зниження 
трудових витрат органів державної вла-
ди на організацію обміну інформацією; 

– підвищення активності громадян та біз-
несу у формуванні та реалізації політи-
ко-адміністративних рішень; 

– підвищення конкурентоспроможності 
національної економіки та міжнародного 
іміджу України;  

– зменшення адміністративного наванта-
ження на організації та громадян, пов'я-
заного з поданням в органи державної 
влади необхідної інформації, зниження 
кількості звернень громадян в органи 
державної влади для надання послуг і 
скорочення часу очікування за рахунок 
підвищення оперативності взаємодії ор-
ганів державної влади на основі ІКТ, ви-
ходячи із принципів «одного вікна»; 

– гарантування рівня інформаційної від-
критості та прозорості діяльності органів 
державної влади шляхом підвищення 
рівня довіри та взаємодії, скорочення 
витрат часу на реалізацію людиною і 
громадянином своїх конституційних 
прав та обов'язків за рахунок створення 
нових і модернізації діючих відомчих 
сайтів у мережі Інтернет, розвитком їх-
нього інформаційного наповнення та 
функціональних можливостей, а також 
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забезпечення тематичного доступу до 
розташовуваної на них інформації через 
спеціалізовану інформаційну систему 
“Урядовий портал”; 

– деперсоніфікації відносин людини і гро-
мадянина, представників бізнесу у від-
носинах з державними службовцями; 
створення єдиного "пункту контакту” 
громадян і організацій з державними 
структурами, зменшення корупції в ор-
ганах державної влади та органах міс-
цевого самоврядування; формування 
можливості отримання державних по-
слуг протягом 24 годин сім днів на тиж-
день;  

– підвищення ефективності внутрішньої 
організації діяльності публічної адмініс-
трації, оперативності та якості прийня-
тих рішень, скорочення витрат на утри-
мання державного апарату за рахунок 
створення відповідних відомчих інфор-
маційно-аналітичних систем; 

– налагодження тісної співпраці між бізне-
сом і державною владою за рахунок за-
лучення із бізнесової сфери новітніх 
технологічних рішень; 

– стимулювання розвитку інфраструктури 
електронного врядування шляхом під-
вищення попиту на новітні ІКТ з боку ор-
ганів державної влади й органів місце-
вого самоврядування та, як наслідок, 
зростання вітчизняного виробництва за 
рахунок підвищення мотивації працівни-
ків органів державної влади до викорис-
тання цих технологій у практичній діяль-
ності; 

– розвитку національної інформаційно-
комунікаційної інфраструктури та забез-
печення інформаційної єдності країни за 
рахунок розвитку єдиної телекомуніка-
ційної інфраструктури для державних 
потреб. 

IV. Висновки 
Якісно побудована система електронного 

врядування має позитивно впливати на за-
гальний хід та  наслідки проведення пода-
льших радикальних перетворень в українсь-
кому суспільстві, насамперед, соціальної і 
економічної реформи, розбудови соціальної 
держави з впливовими інституціями грома-
дянського суспільства, особливо з тих пи-
тань, де велике значення мають методи та 
форми взаємодії органів державного управ-
ління з населенням і бізнесом, громадськи-
ми організаціями. Подальше здійснення по-
літики розбудови системи електронного 
врядування прямо залежить від політико-
правового становища суспільства, фінансо-
во-економічних можливостей держави. За-
значені  фактори здатні  внести  суттєві ко-
рективи в процес електронного врядування,  

у темпи проведення реформаторських за-
ходів, особливо це стосується наявності 
фінансових і матеріально-технічних ресур-
сів. 
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Шурупова К.В. Организационно-правовые основы функционирования сайта органа 
власти в сети Интернет 

В статье рассмотрена актуальность проблем, связанных с организационно-правовыми 
основами функционирования сайта органа власти в сети Интернет в Украине, исследованы 
принципы деятельности сайта государственного органа власти. Автор акцентирует вни-
мание на необходимости развития системы электронного управления в Украине, приводит 
аргументы необходимости такой структуры. В исследовании уделяется внимание разви-
тию системы пунктов доступа граждан к Интернету, в том числе возможность электрон-
ного доступа к информационным ресурсам органов государственной власти. Особенное 
внимание уделено разработке перспективных направлений развития электронного управле-
ния в Украине. 

Ключевые слова: сайт государственного органа власти, электронное управление, пун-
кты доступа граждан, Интернет, доступ к информации, информация. 

Shurupova K. The legal frameworks of functioning of web-site of government body in a 
network the Internet 

In research an author examines actuality of the problems related to legal bases of the functioning 
of the web-site of the government body. The network of the Internet in Ukraine investigates principles 
of the activity of the web-site of the  public organ of power. An author accents attention on the 
necessity of the development of the system of the electronic management for Ukraine, as well as, 
brings arguments of necessity of such very structure. In the research attention emphatically paid to the 
development of the system of the points of citizens’ access to the Internet, including, possibility of the 
electronic access to the informative resources of the public authorities. The special attention is 
additionally spared to the development of the perspective directions of the development of the 
electronic management in Ukraine. 

With the aim to implement the requirements of the legislation in the field of informatization, and also 
improve the mechanisms of the formation and execution of the program by the government the row of 
the normatively-legal acts were sent. As the result, the increase of efficiency of informative co-
operation of public authorities was worked out. It testifies to the objective necessity of the reformation 
of control system on the basis of the use of information technologies and electronic management.  

For today a concept "electronic management" already is not fully new and completely unknown, as 
it was a few years ago. However, in our state it still remains at the level of "concept». Nevertheless, 
withought the proper practical application the Electronic management is able to change nature of 
power; it is necessity to make it more transparent and easy to comprehend by public. An electronic 
management is built from two intertwined approaches. Firstly, it is the business model adapted to the 
modern necessities and accepted from the side of enterprise sector. Secondly, the essence of that 
consists in the receipt of competitive edges due to realization of such measures, as a continuous 
process of improvement, concentration of the attention on basic plenary powers of public 
administrations and reorganization of them internal administrative processes. Thirdly, it is the use of 
wide spectrum of ІКТ. 

This electronic management is also adaptation of the state administration regarding to the terms of 
informative society essence. The last consists of adjusting of public co-operation and local self-
government authorities interact with citizens and business by means of modern ІКТ. 

Taking into account that it is higher expounded, that in the industry of the state administration of the 
many countries of the world there was a requirement in the administration of electronic management. 

As the pre-condition for the effective development and the introduction of the electronic 
management is ability of employees to work independently and together with the others. For the 
reason of the analyzing a public policy and complexes of situations, which expects the amity and for 
that it is necessary to accept concrete decisions, develop the various approaches of decisions, 
contemplate their advantages and defects, accept and ground the proper administrative decisions. 

Key words: web-site of public organ of power, electronic management, points of citizens’ access , 
Internet, access to information, information. 

 
 




