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«ЦИФРОВИЙ ЗА ЗАМОВЧУВАННЯМ» 

ЯК БАЗОВИЙ ПРИНЦИП ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ 
 
Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схва- 

лення Концепції розвитку електронного урядування в Україні» від 20 ве- 
ресня 2017 року, електронне урядування – форма організації державного 
управління, яка сприяє підвищенню ефективності, відкритості та прозорості 
діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування з 
використанням інформаційно-телекомунікаційних технологій для 
формування нового типу держави, орієнтованої на задоволення потреб 
громадян. Дане управління має на меті забезпечити концепцію сервісної 
держави, клієнтоорієнтованість та спрямованість на отримання результату, 
а не на сам процес виконання.  
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Життя громадян перебуває у постійному розвитку, сучасний світ 
еволюціонується до більш «цифрового», що впливає на органи державної 
влади та місцевого самоврядування, ставить відповідно до них нові вимоги: 
створення сучасних електронних форм взаємодії, відкритості, прозорості 
діяльності та залучення громадян до управління державою. Враховуючи 
доктринальні позиції, «цифровий за замовчуванням» є основоположною 
засадою формування електронного урядування в Україні. В офіційному 
визначенні зазначається: забезпечення будь-якої діяльності органів влади  
(у тому числі надання публічних послуг, забезпечення міжвідомчої 
взаємодії, взаємодії з фізичними та юридичними особами, інформаційно-
аналітичної діяльності) передбачає електронну форму реалізації як 
пріоритетну, а планування та реалізацію будь-якої реформи, проекту чи 
завдання – із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій. У 
відношенні до певної послуги електронна форма документу буде 
створюватися першочергово, а отримання документа в звичайному форматі, 
на нашу думку, буде доступним за вимогою самого отримувача послуги. 
Сервіс отримання послуг в майбутньому має гарантуватись громадянам 
24/7, тобто вони наділені можливістю замовити послугу онлайн в зручний 
для себе час. Зазначимо, що отримання послуги в цифровому вигляді 
допоможе органам державної влади та органам місцевого самоврядування 
пришвидшити обмін необхідними даними, отже громадянину не потрібно 
нести в певний орган велику кількість довідок. Необхідно зауважити, що 
зміни сприятимуть запобіганню корупції, адже призведе до мініміцазії 
особистого реального контакту громадянина з особою, уповноваженою 
надавати адміністративні послуги, що є позитивним фактором. На даний 
момент сформований єдиний державний портал адміністративних послуг з 
можливістю створення громадянином особистого кабінету. Зберігання 
документів в зазначеній формі, оцифровування наявних паперових носіїв 
значно полегшить формування державних реєстрів та покращить їх якість. 
Фактори, що сприятимуть реалізації принципу «цифровий за замовчу- 
ванням» полягають: у сервісному забезпеченні, формуванні стратегії, обміні 
даними, застосуванні інформаційно-комунікаційних технологій, зміні 
способу прийняття рішень та зв’язку органів з громадянином. Оцифро- 
вування терміналів, зведення оперативно доступної платформи, формування 
порталів «громадянин і бізнес», створення платіжної платформи, 
автоматизація трансакційних процесів, формування великомасштабних 
хмарних технологій зберігання даних – позитивно вплине на формування 
електронного урядування. Уряд зобов’язаний сфокусуватись на 
громадянинові, сформувати конкретні цілі та звернути увагу на потреби 
населення. Для реалізації Концепції на практиці необхідно, щоб діяльність 
була чітко скоординована урядом, було проведено аналітичні та статистичні 
дослідження, тому що з впровадженням засади «цифровий за 
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замовчуванням» Україна може зіштовхнутися з багатьма проблемами. 
Зокрема однією з них виступає відсутність закону, оскільки питання 
електронного урядування регулюються підзаконними нормативно-
правовими актами. Основною платформою для здійснення електронного 
урядування є Інтернет, однак в Україні глобальна мережа знаходиться на 
неналежному рівні, існує колосальна різниця між інформаційно-
комунікаційним забезпеченням, що призведе до неможливості швидкісної 
обробки та обміну даними між органами. Безпека є невід’ємною 
передумовою формування цифрових даних, оскільки громадянам потрібно 
гарантувати потрібний рівень забезпеченості електронних ресурсів. 
Хакерські атаки та віруси в сучасному світі можуть зруйнувати будь-яку 
інформаційну платформу, отримати незаконний доступ до баз даних, однак 
виявлення зазначених протиправних дій є не завжди можливим. Також, 
необхідною складовою є висококваліфіковане кадрове забезпечення, 
працівники зобов’язані бути компетентними в сфері використання 
інформаційних технологій. В додаток до наведеного вище слід звернути 
увагу на те, що може виникнути проблема владного характеру, яка полягає 
у тому, що існуюча консервативна система державного управління може 
неохоче піддаватися реформуванню. Проблеми економічного характеру 
проявляються у дефіциті коштів, що стає перепоною для оновлення 
комп’ютерної техніки, засобів зв’язку, якісного Інтернету.  
Отже, принцип «цифровий за замовчуванням» є передовим у формуванні 

електронного урядування, однак для дійсної його реалізації необхідно 
попередити виникнення зазначених проблем.  
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МАТЕРІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВНИХ 

СЛУЖБОВЦІВ: ПРОЦЕДУРНИЙ І ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ АСПЕКТИ 
 
Встановлення відповідальності державних службовців – є певним 

стимулом недопущення у їхній діяльності порушення прав і законних 
інтересів як окремих громадян, так і держави. 
Порівняно із ЗУ «Про державну службу» від 16 грудня 1993 р., який 

сьогодні втратив чинність (лише щодо окремих положень діє), діючий ЗУ 


