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ЩОДО ПРИНЦИПІВ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ 
В ОРГАНАХ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ 

Актуальність теми. Електронне урядування, як і всі суспільно-правові 
процеси та явища, базується на низці загальних і спеціальних принципів, які 
обґрунтовують об'єктивність формування та функціонування електронного уря
дування в органах виконавчої влади, зважаючи на динамічно змінювані потре
би громадян і глобальний розвиток інформаційного суспільства [1]. Зважаючи 
на основоположні принципи електронного урядування, які відображають його 
природу та значущість, виокремлюються конкретні напрями електронного уря¬ 
дування, за якими відбувається його безпосереднє практичне впровадження. 

Стан наукового дослідження. Незважаючи на те, що різноманітні ас
пекти електронного урядування широко обговорюються в наукових колах 
(О.А. Баранов, М.Г. Ватковська, М.С. Демкова, С В . Дзюба, Д.В. Дубов, 
СВ . Дубова, П.С. Клімушин, І.Б. Коліушко, А.І. Семенченко, А.О. Сере-
нок, С.А. Чукут та ін.), серед науковців не сформувалося єдиної точки 
зору щодо визначення принципів електронного урядування в органах ви¬ 
конавчої влади. Уточнення потребують і принципи розвитку електронного 
урядування, закріплені в Концепції розвитку електронного урядування в 
Україні, оскільки їх перелік не є вичерпним. 

Отже, метою статті є комплексне дослідження принципів електронно¬ 
го урядування в органах виконавчої влади в Україні. 

Виклад основного матеріалу. Досліджуючи принципи електронного 
урядування в органах виконавчої влади в Україні, спочатку варто відміти¬ 
ти, що поняття «принцип» є багатозначним. Зокрема, у «Словнику україн
ської мови» зазначається, що принцип - це: 

1) основне вихідне положення якої-небудь наукової системи, теорії, іде¬ 
ологічного напряму і т. ін.; основний закон якої-небудь точної науки; 

2) особливість, покладена в основу створення або здійснення чого-не¬ 
будь, спосіб створення або здійснення чогось; 

3) правило, покладене в основу діяльності якої-небудь організації, това¬ 
риства і т. ін.; 

4) переконання, норма, правило, яким керується хто-небудь у житті, 
поведінці [2, с. 693]. 
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На думку В.Я. Малиновського, під принципами слід розуміти базові іс
тини, ключові ідеї, норми поведінки, які віддзеркалюють закони розвитку 
суспільних взаємовідносин, формулюються у формі наукових положень і 
більшою мірою виражаються в правовій формі [3, с. 192]. Принципами є 
позитивні закономірності, науково та практично обґрунтовані [4, с. 20], 
тобто узагальнюють і відображають об'єктивність законів суспільного роз
витку та характерні риси практичного управління [5, c. 16]. При цьому 
принципи установлюються людиною і використовуються надалі як керівні 
орієнтири в практичній діяльності та наукових дослідженнях. 

Проаналізувавши й узагальнивши вищесказане, вважаємо, що принци
пи електронного урядування в органах виконавчої влади в Україні - це 
установлені вихідні положення організації та функціонування електронно¬ 
го урядування, доцільність та ефективність використання яких у теорети-
ко-правовій і практичній діяльності є науково та практично обґрунтовани¬ 
ми на національному й міжнародному рівнях. 

Щодо класифікації та змісту принципів електронного урядування також 
немає єдності як на законодавчому рівні, так і серед правознавців. У цьому 
контексті слід звернути увагу на фундаментальні принципи електронного 
урядування, які включені до Декларації принципів побудови інформаційно
го суспільства, проголошеної в 2003 р. у Женеві, а саме: 

1) роль органів державного управління та всіх зацікавлених сторін у 
сприянні використанню інформаційно-комунікаційних технологій (далі -
ІКТ) для цілей розвитку (побудова інформаційного суспільства, орієнтова¬ 
ного на інтереси людей, є спільною справою, вимагає співробітництва та 
партнерських відносин між усіма зацікавленими сторонами); 

2) інформаційна і комунікаційна інфраструктура - необхідний фунда¬ 
мент відкритого для всіх інформаційного суспільства (надання універсаль¬ 
ного, повсюдного, справедливого і прийнятного в ціновому сенсі доступу 
до інфраструктури ІКТ і послуг на базі ІКТ); 

3) доступ до інформації та знань; 
4) забезпечення кожному можливості мати доступ до інформації, ідей 

і знань і вносити в ці сфери свій внесок, що є необхідним елементом від¬ 
критого для всіх інформаційного суспільства; 

4) нарощування потенціалу; 
5) зміцнення довіри та безпеки при використанні ІКТ (у т. ч. формуван¬ 

ня, розвиток і впровадження глобальної культури кібербезпеки); 
6) сприятливе середовище; 
7) використання та розгортання ІКТ мають бути спрямовані на створен¬ 

ня переваг у всіх аспектах нашого повсякденного життя тощо [6]. 
Фундаментальні положення електронного врядування та розвитку ін

формаційного суспільства в цілому містяться й у Рекомендації Комітету 
Міністрів Ради Європи (2004) з питань електронного урядування, прийня
тій 15.12.2004 р. [7]. 

Відповідно до Концепції розвитку електронного урядування в Україні ос¬ 
новними принципами безпосередньо електронного урядування проголошені: 
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1) прозорість і відкритість; 
2) конфіденційність та інформаційна безпека; 
3) єдині технічні стандарти і взаємна сумісність; 
4) орієнтованість на інтереси і потреби споживачів послуг [8]. 
Проте, як вже було сказано вище, ми вважаємо цей перелік неповним, 

оскільки він не містить такі специфічні принципи електронного урядуван¬ 
ня, як «принцип єдиного вікна», «сервісний характер послуг», і загально-
правові - «верховенство права», «законність» тощо. 

У Концепції створення та функціонування інформаційної системи елек¬ 
тронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів зазна¬ 
чаються такі принципи: 

1) правова основа для обміну електронною інформацією між електро¬ 
нними інформаційними системами та базами даних державних органів; 

2) забезпечення захисту персональних даних і державних електронних 
інформаційних ресурсів; 

3) обґрунтованість принципів, підходів, технологій і продуктів, що вико¬ 
ристовуються в рамках реалізації Концепції; 

4) забезпечення технологічної сумісності системи електронної взаємодії 
державних електронних інформаційних ресурсів з електронними інформа¬ 
ційними системами та базами даних державних органів; 

5) субсидіарність (виконання організаційних і впровадження додатко¬ 
вих програмно-технічних рішень, які забезпечують інтеграцію електронних 
інформаційних систем і баз даних до системи електронної взаємодії); 

6) технологічна нейтральність (незалежність архітектури системи елек¬ 
тронної взаємодії від конкретних технічних рішень); 

7) ієрархічність (надання електронними інформаційними системами 
державних органів стандартизованих наборів послуг споживачам інфор¬ 
маційних послуг); 

8) мінімізація участі людини в роботі системи електронної взаємодії 
шляхом максимальної автоматизації процесу; 

9) багатомовність (автоматичне розроблення багатомовних інтерфейсів 
на основі єдиних даних) [9]. 

Проте в цьому випадку деякі принципи нечітко відмежовані від завдань 
електронного урядування. Відповідно, у Стратегії розвитку інформаційного 
суспільства в Україні установлені принципи: 

1) рівноправного партнерства державних органів, громадян і бізнесу; 
2) прозорості та відкритості діяльності державних органів; 
3) гарантованості права на інформацію, вільного отримання та поши¬ 

рення інформації, крім обмежень, установлених законом; 
4) свободи вираження поглядів і переконань; 
5) правомірності одержання, використання, поширення, зберігання та 

захисту інформації; 
6) інформаційної безпеки; 
7) постійного навчання; 
8) підконтрольності та підзвітності державних органів громадськості; 
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9) сприяння пріоритетному розвитку інформаційно-комунікаційних тех¬ 
нологій; 

10) чіткого розмежування повноважень і скоординованої взаємодії дер¬ 
жавних органів; 

11) гарантованості повного ресурсного забезпечення національних про¬ 
грам та проектів розвитку інформаційного суспільства [10]. 

Однак ці принципи розвитку інформаційного суспільства є загальними 
щодо принципів електронного урядування, які, окрім вищезазначених, міс¬ 
тять спеціальні принципи (деперсоніфікації, «єдиного вікна» та ін.). 

Д.В. Дубов і С.В. Дубова роблять акцент на принципах забезпечення 
інформаційної безпеки. Вони виділяють: 

1) принцип балансу інтересів особистості, суспільства, держави; 
2) принцип законності та правової забезпеченості; 
3) принцип інтеграції з міжнародними системами забезпечення безпеки 

інформації; 
4) принцип економічної ефективності; 
5) принцип мобільності інформаційної безпеки [11, с. 176]. 
Саме принципам інформаційної безпеки в контексті дослідження приді¬ 

ляє увагу і В.М. Бабаєв, виділяючи принципи: 
1) свободи збирання, зберігання, використання та поширення інформа¬ 

ції; 
2) достовірності, повноти та неупередженості інформації; 
3) обмеження доступу до інформації виключно на підставі закону; 
4) гармонізації особистих, суспільних і державних інтересів; 
5) запобігання правопорушенням в інформаційній сфері; 
6) економічної доцільності; 
7) гармонізації українського законодавства в інформаційній сфері з між¬ 

народним та ін. [12, с. 118]. 
Комплексно підходить до визначення принципів електронного уряду¬ 

вання М.С. Демкова, розглядаючи такі з них: 
1) зручність і оперативність отримання послуг; 
2) прозорість і відкритість; 
3) єдині технічні стандарти і взаємна сумісність; 
4) конфіденційність та інформаційна безпека; 
5) орієнтованість на інтереси та потреби споживачів послуг. 
Крім того, автор стверджує, що принципи електронного урядування по¬ 

єднують у собі технологічні принципи, якими слід керуватися, створюючи 
інформаційну систему «е-уряд». До таких принципів належать: 

1) принцип системності; 
2) принцип розвитку (відкритості); 
3) принцип сумісності; 
4) принцип стандартизації; 
5) принцип ефективності; 
6) принцип нових завдань; 
7) принцип безпеки даних; 
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8) принцип єдиної інформаційної бази; 
9) принцип продуктивності системи; 
10) принцип пристосування (адаптації) [13]. 
На нашу думку, виокремлюючи технічні принципи, доцільно виокрем¬ 

лювати також правові та інші групи. 
Заслуговують на увагу принципи, які виокремлено В.В. Єжуніновим: 
1) залучення до електронного управління всіх ланок державної влади; 
2) широке забезпечення електронної демократії, гласність і відкритість 

функціонування органів державної влади і місцевого самоврядування; 
3) якість послуг органів державної влади; 
4) доступність до електронних послуг державних органів; 
5) загальна комп'ютерна грамотність; 
6) надання електронних послуг державними органами, їх широка інфор¬ 

матизація; 
7) забезпечення інформаційної безпеки; 
8) єдині технічні стандарти та регламенти; 
9) взаємодія та безперервність надання електронних послуг [14, с. 166-167]. 
Проте, на наш погляд, «забезпечення інформаційної безпеки» і 

«комп'ютерна грамотність» є вимогами щодо процесу електронного уряду¬ 
вання, які за іншого формулювання відображають його особливості. 

На відміну від попереднього автора, О.Л. Слободян виділяє такі прин¬ 
ципи електронного урядування: 

1) одноразова реєстрація документа; 
2) можливість паралельного виконання різних операцій з метою ско¬ 

рочення часу руху документів і підвищення оперативності їх виконання; 
3) безперервність руху документа; 
4) розвинена система звітності залежно від різних статусів і атрибутів 

документів [15, с.4]. 
Проте в цьому разі розглядаються лише спеціальні принципи, пов'язані 

передусім з електронним документообігом і які в цілому можна віднести 
також більше до особливостей, ніж до принципів електронного урядування. 

Дещо інші принципи електронного урядування виділяє О.М. Кошкін, 
зокрема: 

1) зосередженість на реальних потребах громадян і бізнесу (підхід «від 
життя»); 

2) використання передових методів і рішень, співробітництво і партнер¬ 
ство з високотехнологічним бізнесом і промисловістю; 

3) оптимізація процедур взаємин держави, громадян і бізнесу, відпра¬ 
цювання механізмів цифрової демократії; 

4) висока якість послуг порівняно з приватним сектором; 
5) урахування специфіки потреб різних соціальних верств і груп насе¬ 

лення; 
6) надання державних послуг через різні канали, включаючи цифрове 

телебачення, мобільні телефони; розвиток мережі центрів виклику та цен¬ 
трів суспільного доступу; 
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7) підтримка проектів відомств і місцевих органів влади, здійснення 
координації та вироблення стандартів, які дають змогу створювати верти¬ 
кально і горизонтально інтегровані державні мережні ресурси; 

8) ефективне вирішення питань захисту мереж та інформації; 
9) реалізація механізмів, що забезпечують захист прав особистості; 
10) оптимізація структури державного апарата й усієї системи держав¬ 

ного управління, навчання державних службовців новим формам роботи; 
11) удосконалення управлінської культури; створення системи стимулів 

і мотивації; 
12) визначення реальних і доступних для громадян інформаційних по¬ 

казників ефективності функціонування державного апарату і державних 
служб [16]. 

У свою чергу, М.С. Вершинін пропонує розрізняти такі принципи елек¬ 
тронного урядування, як: 

1) орієнтація на громадян; 
2) зручність і простота використання; 
3) бізнес-трансформація; 
4) вартість і складність; 
5) обслуговування; 
6) відповідність; 
7) масштабність рішень; 
8) виконання; 
9) звітність; 
10) швидкість втілення; 
11) готовність до дії [17]. 
Проте не можемо погодитися з віднесенням «вартості та складності» до 

принципів електронного урядування, яке має бути орієнтованим, навпаки, 
на спрощення і здешевлення. Водночас, враховуючи факт обмеженості 
фінансових ресурсів у суб'єктів електронного урядування, цей пункт у 
переліку доцільно віднести до особливостей електронного урядування, як, 
наприклад, «виконання» - до функцій. 

Висновок. Отже, у результаті узагальнення та вдосконалення теорети-
ко-правових підходів до визначення принципів електронного урядування, 
пропонуємо виділити такі основні групи принципів електронного уряду¬ 
вання в органах виконавчої влади: 

1) загальноправові принципи: верховенства права, законності, відкрито¬ 
сті, публічності, гласності, рівності, пріоритету прав людини тощо; 

2) загальнонаукові принципи: системності, об'єктивності, наукової об¬ 
ґрунтованості, ефективності, раціональності, оптимальності тощо; 

3) спеціальні принципи: «єдиного вікна», «служіння громадськості», де-
персоніфікації, адаптивності, стандартизації, уніфікації, доступності, тех¬ 
нічної сумісності тощо. 
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S u m m a r y 

Marchenko V. V. On the principles of e-governance in the executive branch. - Article. 
The article defines the essence of the concept of " the principles of e-governance in the ex

ecutive branch". We analyzed and summarized the theoretical and legal approaches to defining 
the principles of e-governance in the executive branch. The main principles of e-governance in 
the executive branch of Ukraine were formulated. 
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