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Дисертація є одним з перших в Україні комплексним науковим дослідженням,  

що присвячене аналізу інформаційно-правового забезпечення електронного урядування  

в Україні з позиції євроінтеграційних намірів України та взятих міжнародних зобов’язань 

щодо досягнення Україною до 2030 року проголошених Резолюцією Генеральної Асамблеї 

Організації Об’єднаних Націй від 25 вересня 2015 року № 70/1 сімнадцяти Цілей сталого 

розвитку (які ще називають «Глобальними цілями»), здійснивши їх адаптацію з урахуванням 

національних особливостей розвитку. Цілі сталого розвитку містять чіткі орієнтири  

та цільові показники, які всі країни-члени Організації Об’єднаних Націй мають запровадити, 

відповідно до власних пріоритетів і екологічних проблем світу загалом. 

У дисертаційному дослідженні розглянуто теоретико-правові засади електронного 

урядування в Україні. З’ясовано, що навколо тлумачення понять «електронний уряд»  

та «електронне урядування» між науковцями ведуться численні дискусії, що свідчить  

про неоднозначне їх тлумачення та недосконалість понятійного апарату. Виявлено,  

що в цілому електронне урядування розглядається науковцями та урядовцями здебільшого 

як засіб вирішення проблеми вдосконалення, реформування публічного сектора та надання 

більш якісних державних послуг бізнесу та громадянам. 

Водночас, аналізом міжнародно-правових актів Організації Об’єднаних Націй, 

виявлено, що Організація Об’єднаних Націй, яка відіграє провідну роль у сприянні розвитку 

міжнародного співробітництва в галузі зміцнення державних установ і державних органів  

в інтересах сталого розвитку, у своїх офіційних актах та міжнародних дослідженнях 

нерозривно пов’язує електронне урядування зі сталим розвитком і закликає країни до більш 

ефективного задіяння потенціалу інформаційно-комунікаційних технологій для сприяння 

досягненню до 2030 року узгоджених на міжнародному рівні Цілей сталого розвитку.  

У зв’язку з чим, запропоновано розглядати поняття «електронне урядування» як інструмент 

сталого розвитку, при ефективному застосуванні якого формується спрощена та прозора 

взаємодія органів державної влади та місцевого самоврядування між собою, з громадянами 

та бізнесом за допомогою сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, а також 

здійснюється вплив на всі сфери суспільного життя громадян з метою задоволення їх потреб, 

з одночасним забезпеченням сталості природних систем та навколишнього середовища. 

Проведено аналіз нормативно-правового забезпечення електронного урядування  

в Україні. Встановлено наявність різнорівневої моделі правового забезпечення, яка об’єднує 



правові норми різної юридичної сили, що знайшли своє зовнішнє закріплення в актах 

інформаційного та адміністративного законодавства. Визначено закони та підзаконні 

нормативно-правові акти (укази Президента України, постанови Верховної Ради України, 

постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, накази міністерств та інших 

центральних органів виконавчої влади, рішення органів місцевого самоврядування),  

що стосуються інформаційно-правового та адміністративно-правового регулювання розвитку 

електронного урядування. 

Виявлено недоліки та прогалини у чинному законодавстві, що суттєво сповільнюють 

розвиток електронного урядування, серед яких: неповнота та недостатня взаємоузгодженість 

актів між собою, низька якість підготовки актів через відсутність ефективної системи 

державного планування, невідповідність міжнародним нормам, недосконала практика 

правозастосування, відсутність дієвого механізму контролю за виконанням завдань  

та відповідальності посадових осіб за невиконання поставлених завдань, відсутність 

національної стратегії розвитку електронного урядування в Україні, декларативний  

характер інших нормативно-правових актів, що регулюють питання розвитку електронного 

урядування в Україні тощо. З’ясовано, що в державних стратегічних документах електронне 

урядування розглядається здебільшого як складова реформи державного управління, 

інструмент надання якісних державних послуг. 

При здійсненні аналізу системи органів державного управління електронним 

урядуванням виявлено її багаторівневу ієрархічну структуру, виходячи з концепції 

державного управління у широкому та вузькому розумінні. Надано загально-правову 

характеристику відповідним органам державної влади України, які включені до системи 

суб’єктів формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері розвитку 

електронного урядування. 

Виявлено, що функції головного суб’єкта управління електронним урядуванням,  

до утворення у вересні 2019 року Міністерства цифрової трансформації України, були 

розпорошені серед інших органів державної влади, що призвело до втрати ефективності 

управління та контролю в цій сфері, дублювання функцій та нечіткого розподілу завдань, 

неефективного витрачання бюджетних коштів, і, як наслідок, низького рівня інституційної 

спроможності щодо проведення реформ та формування державної політики у сфері розвитку 

електронного урядування. Запропоновано шляхи удосконалення механізму координації 

спільних дій та зусиль центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування у сфері розвитку електронного урядування. 

Проаналізовано організаційно-правове забезпечення впровадження електронного 

урядування на місцевому рівні. Визначено закони та підзаконні нормативно-правові акти,  

що регулюють питання розвитку електронного урядування на місцевому рівні. Наголошено 



на важливості розвитку та впровадження електронного урядування на місцевому рівні  

з метою досягнення стабільності і сталого розвитку сіл, селищ, міст. 

Сформульовано авторське визначення поняття «електронне урядування на місцевому 

рівні», яке пропонується розглядати як інструмент сталого розвитку, при ефективному 

застосуванні якого, за допомогою сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, 

формується відкрита та прозора взаємодія між місцевими органами публічної адміністрації 

та громадянами і бізнесом, відбувається активне залучення громадян до процесу прийняття 

управлінських рішень на місцевому рівні, а також здійснюється вплив на підвищення рівня 

та якості життя населення і досягнення сталого розвитку сіл, селищ, міст. 

Наголошено на необхідності закріплення на законодавчому рівні принципів 

впровадження електронного урядування на місцевому рівні та механізмів їх реалізації. 

Запропоновано внести зміни до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

доповнивши перелік основних принципів місцевого самоврядування принципом 

субсидіарності, принципом сталого розвитку, принципом ефективності та результативності; 

доповнивши перелік повноважень сільського, селищного, міського голови забезпеченням 

якісного функціонування та інформаційного наповнення офіційного вебсайту відповідної 

ради. 

Обґрунтовано важливість інформаційного забезпечення місцевих органів публічної 

адміністрації, при якому наявність інформаційно наповнених та функціональних офіційних 

вебсайтів цих органів є невід’ємною складовою розвитку електронного урядування  

на місцевому рівні та каталізатором досягнення адаптованих для України Цілей сталого 

розвитку. Виявлено основні причини, що негативно впливають на якісне функціонування 

офіційних вебсайтів органів місцевого самоврядування, серед яких: відсутність закріплених 

на законодавчому рівні вимог до офіційних вебсайтів органів місцевого самоврядування, 

невизначеність відповідального органу за здійснення моніторингу вебсайтів органів 

місцевого самоврядування, відсутність закріпленої на законодавчому рівні відповідальності 

посадових осіб органів місцевого самоврядування за незадовільне функціонування  

та неякісне інформаційне наповнення вебсайтів тощо. 

Встановлено, що від стану інформатизації того чи іншого села, селища, міста  

чи області, від першочергових заходів щодо комп’ютерного, телекомунікаційного  

та інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності місцевих органів публічної 

адміністрації, шляхом упровадження сучасних та перспективних інформаційно-

комунікаційних технологій, залежить забезпечення інформаційних потреб територіальних 

громад та успішне впровадження електронного урядування на місцевому рівні як невід’ємної 

складової соціально-економічного розвитку відповідної адміністративно-територіальної 

одиниці. Проведено аналіз регіональної та місцевої програм інформатизації місцевих органів 



публічної адміністрації, який дозволив виявити основні проблеми інформатизації різних 

адміністративно-територіальних одиниць України та запропонувати шляхи їх усунення. 

Запропоновано конкретні пропозиції та рекомендації щодо удосконалення 

інформаційно-правового забезпечення електронного урядування в Україні з метою 

досягнення сталого розвитку держави. 

Практичне значення результатів дисертаційного дослідження визначається 

можливістю використання основних положень, висновків та рекомендацій, висловлених  

у роботі, у правотворчості – шляхом внесення змін до законів України, підзаконних 

нормативно-правових актів з метою досягнення сталого розвитку держави та повноправного 

членства в Європейському Союзі; у правозастосуванні – шляхом практичного використання 

одержаних результатів щодо удосконалення інформаційно-правового забезпечення 

електронного урядування в Україні; в науково-дослідній сфері положення та висновки 

дисертації можуть бути використані як основа для подальшого дослідження проблематики 

електронного урядування, особливо з урахуванням дослідженого у роботі взаємозв’язку 

електронного урядування з досягненням сталого розвитку держави та реалізацією Цілей 

сталого розвитку. Особливо актуальним це питання стало після прийняття Президентом 

України Указу від 30 вересня 2019 року № 722/2019 «Про Цілі сталого розвитку України  

на період до 2030 року», відповідно до якого Президент України постановив рекомендувати 

Національній академії наук України, Національній академії аграрних наук України, 

Національній академії медичних наук України, Національній академії педагогічних наук 

України, Національній академії правових наук України, Національній академії мистецтв 

України враховувати Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року під час 

визначення напрямів наукових досліджень. У навчальному процесі результати дослідження 

можуть бути використані шляхом застосування основних положень роботи при проведенні 

семінарських і практичних занять та підготовці відповідних матеріалів для навчальної 

літератури та навчально-методичних матеріалів. 

Ключові слова: електронне урядування, електронний уряд, інформаційно-

комунікаційні технології, інформатизація, інформаційне суспільство, сталий розвиток, Цілі 

сталого розвитку. 
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