
ВИСНОВОК 

про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації 

Белякової Євгенії Олександрівни  

на тему: «Інформаційно-правове забезпечення електронного урядування в Україні», 

поданої на здобуття ступеня доктора філософії 

з галузі знань 08 «Право» 

та спеціальності 081 «Право» 

 

1. Актуальність теми дисертації. Дисертаційне дослідження Є. О. Белякової 

присвячено комплексному аналізу інформаційно-правового забезпечення електронного 

урядування в Україні з позиції євроінтеграційних намірів України та взятих на себе 

міжнародних зобов’язань щодо досягнення Україною, разом з іншими країнами-членами 

Організації Об’єднаних Націй, глобальних Цілей сталого розвитку. 

До цього часу електронне урядування розглядалося науковцями та урядовцями  

як один з інструментів реформування публічного сектора, досягнення прозорості  

та відкритості органів публічної влади та надання більш якісних публічних послуг 

громадянам. 

Однак, в дисертаційному дослідженні запропоновано по-новому поглянути  

на проблематику електронного урядування та його інформаційно-правового забезпечення, 

зокрема, з урахуванням дослідженого та обґрунтованого в роботі взаємозв’язку  

між розвитком електронного урядування та досягненням Україною сталого розвитку.  

Крім того, актуальність обраної теми обумовлена прийняттям 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, серед 

інших, Національній академії правових наук України враховувати Цілі сталого розвитку 

України на період до 2030 року під час визначення напрямів наукових досліджень. 

Тож, викладені аргументи переконують в актуальності та своєчасності дисертації,  

що є комплексним та цінним науковим дослідженням площини інформаційно-правового 

забезпечення електронного урядування в Україні як інструменту сталого розвитку. 

2. Зв’язок теми дисертації з державними програмами, науковими напрямами 

Університету. Робота відповідає вимогам Закону України «Про пріоритетні напрями 

розвитку науки і техніки» (ст. 3), Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020», затвердженої 

Указом Президента України від 12 січня 2015 року № 5/2015, Плану законодавчого 

забезпечення реформ в Україні, схваленого Постановою Верховної Ради України  

від 4 червня 2015 року № 509-VIII, Середньостроковому плану пріоритетних дій Уряду  

до 2020 року, затвердженому Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 3 квітня  

2017 року № 275-р, Концепції розвитку електронного урядування в Україні, схваленій 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20 вересня 2017 року № 649-р, Указу 



Президента України «Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року»  

від 30 вересня 2019 року № 722/2019. 

Дисертаційне дослідження виконано у межах ініціативної науково-дослідної роботи 

кафедри адміністративного та фінансового права Національного університету біоресурсів  

і природокористування України «Сучасні тенденції розвитку національного інформаційного 

законодавства» (номер державної реєстрації 0118U000548), де автором запропоновано  

шляхи удосконалення інформаційно-правового забезпечення електронного урядування  

в Україні. 

3. Особистий внесок здобувача в отриманні наукових результатів та вирішенні 

конкретного наукового завдання. Дисертація є самостійно виконаною науковою працею  

та є комплексним, цілісним, системним дослідженням інформаційно-правового забезпечення 

електронного урядування в Україні як інструменту сталого розвитку, результатом якого 

стало формування і обґрунтування автором низки нових теоретичних та практичних 

положень, висновків та пропозицій. 

4. Достовірність та обґрунтованість отриманих результатів та запропонованих 

автором рішень, висновків, рекомендацій. Дисертаційне дослідження має обґрунтовані  

та достовірні наукові висновки, які доповнюють існуючі позиції науковців або по-новому 

надають вирішення існуючих проблем щодо вдосконалення інформаційно-правового 

забезпечення електронного урядування в Україні, як на загальнодержавному, так  

і на місцевому рівні. 

5. Наукова новизна основних результатів дослідження. Вперше: 

– на основі аналізу концепції сталого розвитку та міжнародно-правових актів  

і досліджень Організації Об’єднаних Націй у сфері розвитку електронного урядування, 

встановлено, що від розвитку електронного урядування та широкого застосування 

інформаційно-комунікаційних технологій залежить перехід країн до сталого розвитку  

та досягнення Цілей сталого розвитку; 

– сформовано визначення поняття «електронне урядування на місцевому рівні»,  

яке запропоновано 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; 

– на основі аналізу взаємозв’язку електронного урядування зі сталим розвитком, 

обґрунтовано тезу про важливість інформаційного забезпечення місцевих органів публічної 

адміністрації, при якому наявність інформаційно наповнених та функціональних офіційних 



вебсайтів цих органів є каталізатором досягнення адаптованих для України Цілей сталого 

розвитку; 

удосконалено: 

– систему норм інформаційно-правового забезпечення електронного урядування  

в Україні шляхом пропозиції: імплементації стандартів електронного урядування, 

передбачених міжнародно-правовими актами, у національне законодавство; прийняття 

закону України «Про державне стратегічне планування»; прийняття вітчизняної Стратегії 

розвитку електронного урядування в Україні до 2030 року, яка б визначала єдині засади 

розвитку електронного урядування на центральному, регіональному та місцевому рівнях  

з урахуванням національних Цілей сталого розвитку, та Плану дій із реалізації зазначеної 

Стратегії; прийняття вітчизняної Стратегії сталого розвитку України до 2030 року та Плану 

дій із реалізації зазначеної Стратегії; затвердження галузевих і регіональних нормативно-

правових актів з розвитку електронного урядування з відображенням цілей та завдань 

сталого розвитку та планів заходів з реалізації цих актів; розроблення та впровадження  

дієвої системи моніторингу реалізації Стратегії розвитку електронного урядування в Україні 

до 2030 року та Стратегії сталого розвитку України до 2030 року; 

– механізм координації спільних дій та зусиль центральних та місцевих органів 

виконавчої влади, органів місцевого самоврядування у сфері розвитку електронного 

урядування шляхом пропозиції: зміни статусу Міжгалузевої ради з питань цифрового 

розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації з тимчасового консультативно-дорадчого 

органу Кабінету Міністрів України на постійний; посилення посадового складу Міжгалузевої 

ради з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації, шляхом 

включення до неї на постійній основі керівника Офісу Президента України; визначення 

механізму взаємодії Міжгалузевої ради з питань цифрового розвитку, цифрових 

трансформацій і цифровізації з Консультативною радою з питань розвитку інформаційного 

суспільства при Верховній Раді України та Національною радою реформ; 

– положення статті 4 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

шляхом пропозиції доповнення переліку основних принципів місцевого самоврядування 

принципом субсидіарності, принципом ефективності та результативності, принципом 

сталого розвитку, який у розрізі дослідження нерозривно пов’язаний із розвитком 

електронного урядування на місцевому рівні; 

– положення частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування  

в Україні» шляхом пропозиції доповнення переліку повноважень сільського, селищного, 

міського голови забезпеченням якісного функціонування та інформаційного наповнення 

офіційного вебсайту відповідної ради; 

– систему норм інформаційно-правового забезпечення електронного урядування  

на місцевому рівні шляхом пропозиції: внесення змін, насамперед, до Законів України  



«Про місцеве самоврядування», «Про місцеві державні адміністрації», інших законів, 

підзаконних нормативно-правових актів, що регулюють діяльність місцевих органів 

публічної адміністрації, в частині закріплення механізмів реалізації принципів електронного 

урядування на місцевому рівні; визначення на законодавчому рівні переліку інформації,  

що підлягає обов’язковому оприлюдненню усіма органами місцевого самоврядування  

на їх офіційних вебсайтах; визначення на законодавчому рівні єдиних вимог до усіх 

вебсайтів органів місцевого самоврядування; затвердження програм соціально-економічного 

та культурного розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць  

з окресленням конкретних завдань з розвитку електронного урядування та з урахуванням 

національних завдань Цілей сталого розвитку; 

– інформаційне забезпечення місцевих органів публічної адміністрації та механізм 

впровадження електронного урядування на місцевому рівні, на підставі аналізу програм 

інформатизації цих органів, шляхом пропозиції: прийняття єдиних державних стандартів  

в інформаційній сфері; запровадження єдиного підходу для всіх місцевих органів публічної 

адміністрації до реалізації проєктів у сфері електронного урядування, в тому числі 

упровадження пілотних проєктів із реалізації електронних сервісів та систем у місцевих 

органах публічної адміністрації, упровадження типових рішень з впровадження технологій 

електронного урядування в місцевих органах публічної адміністрації, запровадження 

проєктів зі створення сервісів із застосуванням відкритих даних тощо; розвитку інтегрованих 

платформ інтернет-порталів місцевих органів публічної адміністрації; створення в усіх 

органах місцевого самоврядування підрозділів, що відповідають за впровадження заходів  

з електронного урядування; створення та підтримки комплексних систем захисту інформації 

на інформаційних системах, програмно-технічних комплексах тощо місцевих органів 

публічної адміністрації; збільшення фінансування місцевих органів публічної адміністрації 

для придбання засобів інформатизації, реалізацію проєктів у сфері електронного урядування, 

в тому числі за рахунок міжнародних грантів, коштів технічної допомоги та секторальної 

підтримки Європейського Союзу, інших міжнародних донорів, коштів приватних інвесторів 

із застосуванням механізму державно-приватного партнерства; 

набули подальшого розвитку: 

– доктринальні підходи до визначення поняття «електронне урядування», а саме  

на підставі встановленого у дисертаційному дослідженні взаємозв’язку електронного 

урядування зі сталим розвитком сформовано авторське визначення поняття «електронне 

урядування», яке пропонується розглядати 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; 

– аналіз стану нормативно-правового забезпечення електронного урядування  

в Україні, що дозволило: виявити прогалини та недоліки у національному законодавстві,  

що суттєво сповільнюють розвиток електронного урядування та зумовлюють значне 

відставання України від інших європейських країн за рівнем розвитку електронного 

урядування; запропонувати конкретні шляхи вдосконалення національного законодавства; 

– положення про те, що відсутність затверджених довгострокових стратегічних 

документів з розвитку електронного урядування унеможливлює формування прогнозованої 

державної політики, а отже, створює неврегульованість організаційно-правової структури 

управління у сфері електронного урядування, а тривале розпорошення функцій головного 

суб’єкта управління електронним урядуванням, яким наразі є Міністерство цифрової 

трансформації України, між іншими органами виконавчої влади, дублювання їх функцій  

і завдань, порушення принципу персональної відповідальності за виконання поставлених 

завдань з розвитку електронного урядування, нераціональне використання фінансових 

ресурсів, створювало цілу низку недоліків та протиріч у формуванні стратегічних позицій 

розвитку електронного урядування в Україні; 

– дослідження особливостей організаційно-правового забезпечення впровадження 

електронного урядування на місцевому рівні, що дозволило виявити недоліки нормативно-

правового регулювання та неврегульованість організаційно-правової структури управління 

розвитком електронного урядування на місцевому рівні; 

– аналіз стану інформатизації різних адміністративно-територіальних одиниць  

на рівні програм інформатизації місцевих органів публічної адміністрації, що дозволило: 

з’ясувати, що значна частина відомчих автоматизованих локальних і територіальних 

інформаційно-керуючих систем місцевих органів публічної адміністрації несумісні  

між собою; виявити суттєві проблеми, через які сповільнюється реалізація програм 

інформатизації місцевих органів публічної адміністрації. 

6. Практична цінність результатів дослідження та їх впровадження. Практичне 

значення отриманих результатів полягає в тому, що сформульовані та аргументовані  

в дисертації теоретичні положення, висновки і пропозиції можуть бути використані  

у: законотворчій діяльності щодо розроблення або вдосконалення чинного законодавства, 

норми якого регулюють питання розвитку та впровадження електронного урядування  

в Україні; правозастосовній діяльності – шляхом практичного використання одержаних 

результатів щодо покращення інформаційно-правового забезпечення електронного 

урядування в Україні з огляду на обґрунтований в дисертації взаємозв’язок між розвитком 

електронного урядування та досягненням Україною сталого розвитку; наукових 

дослідженнях – положення та висновки дисертації можуть бути основою для подальшого 



дослідження проблематики інформаційно-правового забезпечення електронного урядування 

в Україні з урахуванням обґрунтованого у роботі взаємозв’язку між розвитком електронного 

урядування та досягненням державою сталого розвитку; освітньому процесі – при 

викладанні фахово зорієнтованих дисциплін «Інформаційне право», «Адміністративне 

право», «Електронне урядування» в юридичних закладах вищої освіти та при підготовці 

лекцій і навчальних посібників із зазначеної проблематики. 

7. Перелік наукових праць, які відображають основні результати дисертації. 

Основні положення дисертаційного дослідження викладено у 10 наукових працях, з яких  

4 статті у наукових фахових виданнях України, стаття у періодичному науковому виданні 

іншої держави, яка входить до Організації економічного співробітництва та розвитку  

та/або Європейського Союзу, стаття у виданні іншої держави, 4 тези наукових доповідей. 

Статті у наукових фахових виданнях України 

1. Калішенко Є. О. (Белякова Є. О.) Правові аспекти електронного урядування  

як інструменту сталого розвитку держави. Науковий вісник Херсонського державного 

університету. Серія: Юридичні науки. 2018. № 2. С. 137–141. 

2. Калішенко Є. О. (Белякова Є. О.) Електронне урядування як інструмент досягнення 

адаптованих для України цілей сталого розвитку. Міжнародний науковий журнал 

«Інтернаука». Серія: Юридичні науки. 2018. № 3. С. 19–24. 

3. Калішенко Є. О. (Белякова Є. О.) Правове забезпечення розвитку електронного 

урядування в Україні. Підприємництво, господарство і право. 2019. № 7. С. 140–146. 

4. Калішенко Є. О. (Белякова Є. О.) Інституційне забезпечення розвитку електронного 

урядування в Україні. Право. Людина. Довкілля. 2020. № 1. С. 110–117. 

Стаття у періодичному науковому виданні іншої держави,  

яка входить до Організації економічного співробітництва та розвитку  

та/або Європейського Союзу 

5. Kalishenko Y. (Beliakova Ye.) The main challenges of the electronic governance 

implementation at the local level in Ukraine. Visegrad Journal on Human Rights. 2020. № 3. 

Vol. 1. P. 161–166. 

Статті в науковому виданні іншої держави 

6. Калишенко Е. А. (Бедякова Е. А.) Электронное управление в контексте устойчивого 

развития. Legea si Viata. 2018. № 11. С. 53–56. 

Тези наукових доповідей 

7. Калішенко Є. О. (Белякова Є. О.) Інформаційно-правове забезпечення електронного 

урядування в Україні. Сервісна економіка в умовах глобальної конкуренції: правовий  

та інституційний виміри: Міжнародна науково-практична конференція, м. Київ,  

15–16 листопада 2017 року: тези доповіді. Київ, 2017. С. 390–394. 



8. Калішенко Є. О. (Белякова Є. О.) Сучасна інформаційна інфраструктура  

як невід’ємна складова електронного урядування. Актуальні проблеми публічного права: 

Всеукраїнська наукова інтернет-конференція, м. Київ, 24–26 квітня 2018 року: тези доповіді. 

Київ. 2018. С. 168–174. 

9. Калішенко Є. О. (Белякова Є. О.) Правові аспекти електронного урядування  

як інструменту досягнення державою міжнародних зобов’язань. Актуальні проблеми наук 

про життя та природокористування: IV Міжнародна науково-практична конференція 

молодих вчених, м. Київ, 25–27 квітня 2018 року: тези доповіді. Київ. 2018. С. 191–193. 

10. Белякова Є. О. Організаційно-правове забезпечення впровадження електронного 

урядування на місцевому рівні. Сучасні тенденції розвитку публічного та приватного права  

в Україні: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція, м. Київ, 23 березня  

2021 року: тези доповіді. Київ. 2021. С. 226–231. 

8. Апробація основних результатів дослідження. Основні положення та висновки 

дослідження обговорено і схвалено на: Міжнародній науково-практичній конференції 

«Сервісна економіка в умовах глобальної конкуренції: правовий та інституційний виміри» 

(м. Київ, 2017 р.); Всеукраїнській науковій інтернет-конференції «Актуальні проблеми 

публічного права» (м. Київ, 2018 р.); IV Міжнародній науково-практичній конференції 

молодих вчених «Актуальні проблеми наук про життя та природокористування» (м. Київ, 

2018 р.); Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Сучасні тенденції 

розвитку публічного та приватного права в Україні» (м. Київ, 2021 р.). 

9. Висновок. Дисертація здобувача ступеня доктора філософії Белякової Євгенії 

Олександрівни на тему: «Інформаційно-правове забезпечення електронного урядування  

в Україні» є завершеною, самостійно підготовленою кваліфікаційною науковою працею,  

у якій отримано нові науково обґрунтовані та практично цінні результати, що вирішують 

важливе наукове завдання щодо вдосконалення інформаційно-правового забезпечення 

електронного урядування в Україні з метою досягнення Україною сталого розвитку та мають 

важливе значення для галузі знань 08 «Право». 

Дисертація відповідає вимогам наказу Міністерства освіти і науки України № 40  

від 12 січня 2017 року «Про затвердження вимог до оформлення дисертації», Порядку 

проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України № 167 від 06 березня 2019 року. 

Рекомендувати Вченій раді Національного університету біоресурсів і природо-

користування України призначити опонентами дисертації Є. О. Белякової компетентних 

вчених з наукового напряму, за яким підготовлено дисертацію здобувача: 

– доктора юридичних наук, професора Арістову Ірину Василівну, завідувача 

кафедри адміністративного та інформаційного права Сумського національного аграрного 

університету; 



– доктора наук з державного управління, кандидата юридичних наук, професора 

Биркович Тетяну Іванівну, професора кафедри інформаційних технологій Київського 

національного університету культури і мистецтв. 

З урахуванням наукової зрілості та професійних якостей здобувача Белякової Євгенії 

Олександрівни, дисертація на тему: «Інформаційно-правове забезпечення електронного 

урядування в Україні» рекомендується для подання до розгляду та захисту у спеціалізованій 

вченій раді на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 08 «Право» та спеціальності 

081 «Право». 
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