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Постановка проблеми. Повноваження 

державних і місцевих органів влади в 

Україні в даний час нечіткі. Системи 

виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування, а також їх відомчі 

підпорядкування, незбалансовані, їх 

взаємодія не має достатньої координації, та 

підпорядкування. Наявні механізми звітності 

неефективні в контексті прозорості. У 

більшості місцевих органів влади майже 

весь документообіг між структурними 

підрозділами, установами, підприємствами, 

організаціями та окремі громадяни 

покладаються на паперових документах; 

архівні дані страждають від дублювання. 

Пошук документів обходиться державі дуже 

дорого. 

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. Питаннями імплементація 

політики Європейського союзу у сферу 

трансформації державної служби в Україні 

займалися відосі вчені – фахівці з 

державного управління. Серед таких 

науковців слід відзначити праці 

Алейникової О.В., Грицко Р.Ю., Дацій Н.В., 

Дацій О.І., Драган І.Я., Жовнірчик Я.Ф., 

Пархоменко-Куцеві О,І., Радченко О.В., 

Романенко К.М., Сазонець І.Л. Орлова Н.С. та 

інші відомі автори. Специфікою нашого 

дослідження є  імплементація європейських 

підходів на систему державної служби в 

органах державної влади, так і у систему 

органів місцевого самоврядування. Крім того 

авторами пропонуються конкретні 
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інструменти, які є частиною системи 

електронного уряду, зокрема робота в 

середовищі системи «Open data» та інші 

новітні інструменти з арсеналу іноземної 

практики державного управління.  

Мета статті. Метою статті є 

обґрунтування інструментів імплементації 

політики Європейського союзу у сферу 

трансформації державної служби в Україні 

на основі процедур електронного 

урядування. 

Виклад основного матеріалу. В даний 

час Україна реалізує серію амбітних реформ, 

покликаних об'єднатись зусилля уряду та 

громадянського суспільства в напрямку 

трансформації державної служби. Цьому 

сприяє розвиток інформаційного простору 

країни, освіти електронного уряду. Серед 

ключових інструментів для поліпшення 

роботи державної служби необхідно 

відзначити технології, які дозволяють 

використовувати інформацію у формі 

публічних даних. Проблема підвищення ролі 

електронного уряду в життєдіяльності 

сучасного суспільства, соціальних груп і 

індивіда зараз істотно актуалізувалася в 

силу ряду причин.  

Такою першою причиною виступає 

відбувається перехід від індустріального 

суспільства до інформаційного 

(постіндустріального) соціуму, що органічно 

пов'язано з динамічним розвитком і 

функціонуванням нових механізмів і форм 

здійснення на практиці політичних, 

громадянських та інших прав і свобод. 

Електронний уряд неможливо уявити без 

використання новітніх цифрових, 

інформаційно-комунікаційних технологій 

(ІКТ), які дають можливість в чималому 

ступені підвищувати ефективність 

функціонування органів державної влади і 

прийнятих ними рішень. Перед державою 

стоїть важливе проблема ефективного 

управління суспільством в постійні зміни 

соціокультурних, соціо-політичних і 

соціоекономічних умовах, щоб домогтися 

соціальної стабільності і соціального 

порядку, соціальної безпеки та економічного 

зростання.  

Друга причина полягає в тому, що ІКТ 

та Інтернет значно впливають на 

функціонування суспільства, в тому числі і 

державної служби як інституції. «Інтернет і 

комп'ютерні мережі в цілому, – підкреслює 

М. Кастельс [1], – вже стали становим 

хребтом всіх сучасних суспільств по всьому 

світу». Це означає, що вся діяльність 

суспільства, соціальних груп і індивіда, 

починаючи з фінансової сфери і електронних 

мас-медіа і закінчуючи політикою та 

соціальними рухами, концентрується 

навколо всесвітніх мереж Інтернету. Інтернет 

являє собою ключову технологію 

інформаційної епохи, специфіка якої полягає 

в тому, що вона дає можливість змінювати 

людську свідомість, надаючи тим самим 

значний вплив на розвиток економіки, 

політики, культури.  У світлі всього цього 

стає зрозумілою необхідність електронного 

уряду (електронної держави, електронного 

управління), в іншому випадку традиційна 

держава не зможе функціонувати в умовах 

інформаційної епохи з її соціальними 

мережами.  

Третя причина зростання значущості 

функціонування електронного уряду в 

умовах економічної, фінансової та культурної 

глобалізації полягає в збереженні 

правлячими елітами своєї влади. Адже в 

самому абсолютному вигляді мета 

здійснюваного політичною елітою 

державного управління - підтримання 

мінімально необхідного для стійкості 

положення цієї пануючої еліти рівня 

компромісу інтересів еліти та інтересів інших 

верств суспільства. В умовах глобалізованої 

інформаційної епохи з її ІКТ та Інтернетом 

необхідна трансформація державних 

інститутів управління, яка вимагає втілення 

на практиці концепції електронного 
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урядування. Саме електронний уряд 

дозволяє використовувати сучасні ІКТ, щоб 

державні структури могли задовольнити 

потреби суспільства на всіх рівнях - від 

національного до регіональних і місцевих. 

Четверта причина актуалізації 

значущості електронного урядування – це те, 

що воно є новою парадигмою державного 

управління, та детерміновано новітнім 

етапом розвитку суспільства, який 

обумовлений виникненням і розвитком ІКТ, 

що сприяє змінам у всіх областях 

життєдіяльності суспільства і людини, 

трансформацій способу життя. Зростання 

ролі інформації і адекватних їй 

інформаційно-комунікаційних технологій 

робить істотний вплив на параметри  

системи державного управління в цілому та 

державної служби зокрема.  

П'ята причина актуалізації наукового 

аналізу значимості електронного уряду в 

інформаційну епоху полягає в тому, що воно 

дає можливості для здійснення на практиці 

за допомогою інформаційних механізмів 

політичних, громадянських і інших прав і 

свобод; забезпечувати індивідам участь в 

управлінні соціальними та політичними 

процесами завдяки електронній демократії; 

реалізувати творчий потенціал людського 

капіталу, щоб сприяти соціально-

економічному розвитку суспільства; 

вирішувати протиріччя, що виникають в 

діяльності соціальних груп. 
Враховуючи основну складову 

електронного урядування – електронний 
уряд, в контексті обґрунтування 
перспективних інструментів імплементації 
політики Європейського союзу у сферу 
трансформації державної служби в Україні 
виділяють такі,  що представлено на рис. 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Рівні інструментів імплементації політики Європейського союзу у сферу  
трансформації державної служби в Україні [2] 

 

Під час надання адміністративних 

послуг більшість документообігу 

здійснюються між установами та 

організаціями особисто, як правило, самі 

заявники, проводять процес отримання 

послуги, що уповільнює процес 
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документообігу. У деяких органах місцевого 

самоврядування, комп'ютери навіть не 

підключені до локальних мереж, таким 

чином відкрита проблема створення 

інформаційно-комунікаційної системи. 

Роботи, що проводяться окремими органами 

місцевого самоврядування, не мають 

координації та фінансування. Вищі посадові 

особи, як правило, приділяють недостатню 

увагу питанням автоматизації. Поточний 

стан впровадження електронного 

урядування та електронного документообігу 

може бути в цілому оцінені як  недостатньо 

задовільні.  

Таким чином, впровадження 

електронного урядування в органах 

місцевого самоврядування як інструменту 

імплементації політики Європейського союзу 

у сферу трансформації державної служби в 

Україні наступні проблеми: відсутність 

єдиних стандартів і правил, узгоджених з 

міжнародними, для роботи електронної 

системи документообігу з використанням 

електронних цифрових підписів, а також 

підтримку державних інформаційних 

ресурсів;  часткова відсутність стратегічних 

документів (концепція, стратегія і програма 

розвитку інформаційного суспільство і 

електронне управління, основні закони про 

електронну торгівлю, електронну 

інформаційну систему електронного уряду та 

адміністративні послуги); відсутність у 

національних і місцевих органів влади 

інтегрованої системи інформації; ресурси і 

інформаційне співробітництво; обмежений 

або неіснуючий доступ фізичних осіб і 

юридичних осіб до державної інформації; 

недосконалість функціонуючого урядового 

порталу і національних урядових органів, 

веб-сайти, які не забезпечують інтерактивну 

роботу або «єдину точку контакту» надання 

адміністративних послуг; недостатня якість і 

кількість наданих в електронному вигляді 

послуг; недостатня кваліфікація державних 

службовців і громадян в контексті 

функціональності електронного документа 

національних і місцевих органів влади, тобто 

системи циркуляції сильно обмежені; 

відсутня система показників (параметрів) 

для оцінки електронного урядування; 

проблеми національної системи 

електронного цифрового підпису;  посилення 

недобросовісної конкуренції та спроби 

монополізації електронного документообігу; 

відсутність і неефективне використання 

необхідних ресурсів; відсутність точної і 

достовірної інформації про стан і тенденції в 

області електронного управління та 

розробки або відповідних прогнозів; постійні 

зміни в складі і структурі державних органів; 

а також відсутність необхідної підтримки з 

боку вищих державних чиновників [3]. 
Системи для адміністративних служб в 

органах місцевого самоврядування повинні 
стати проектами, які показують обраний 
підхід міста до вирішення проблеми 
управління, проблеми демократизації за 
допомогою інформатизації, а також 
здійснювати положення чинного 
законодавства. Основна проблема більшості 
органів місцевого самоврядування, як і 
раніше полягає в відомчій ізоляції і 
відсутність відповідних правил, які 
перешкоджають вільному обміну 
інформацією між ними. Також ж інформація 
дублюється і спотворюється в різних 
системах, стає недоступною для місцевого 
управління. Не всі органи місцевого 
самоврядування доступні для громадськості 
і організацій на Інтернет. Сайти більшості 
департаментів і управлінь виконавчої влади 
міської ради комітети, муніципальні 
підприємства та органи громадської 
самоорганізації практично не існують. 
Мешканці не мають доступу до повної 
інформації про тарифи, процедури, оплати 
комунальних послуг або стану їх особових 
рахунків; немає інформації про 
приватизацію, будівництво та реконструкції 
об'єктів. Таким чином виявивши та 
систематизувавши наявний стан авторської 
проблематики перспективні інструменти 
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трансформації державної служби в Україні на засадах  «Open data». 

Таблиця 

Систематизація інструментів трансформації державної служби в Україні на  

засадах  «Open data» [4; 5; 6] 

Напрмями які 
реалізовано 

Напрями які частково 
реалізовано 

Напрями які не 
реалізовано  

eQueries eChats eVoting or eElections 

ePetition (supply-side) eDiscussion forums eReferenda 

eRegistrations eConsultations eParliament 

eAappeals ePetition (demand-side) eCourts 

Prozorro 
Administrative services 

(very few) 
eEmpowerment 

Price of the State 
eQueues for 

administrative services 
eRulemaking 

OPORA Platform Open budget 
eDismissal (recall from 

office) 

 Smart City portal  

 

Як свідчить систематизація 

інструментів трансформації державної 

служби в Україні на засадах «Open data» 

рівень інформатизації державного 

управління в Україні не дивлячись на досить 

сильні позиції Українських IT компаній є 

досить низьким. Тому в рамках 

обґрунтування інструментів імплементації 

політики Європейського союзу у сферу 

трансформації державної служби в Україні 

наведемо ряд передових практик які 

реалізовані в державних службах країн 

першого світу, проте відсутні в Україні. Разом 

з тим якщо вони будуть впроваджені, то 

принесуть значний внесок як у діяльність 

держаної служби України, так і стануть 

потужним підґрунтям для розбудови 

інформаційного суспільства в Україні. Слід 

підкреслити, що дана теза обумовлюється не 

стільки Євроінтеграційним трендом розвитку 

національної державної служби скільки  

світовим трендом. Справа в тому, що рівень 

міської міграції в усьому світі зростає із 

загрозливою швидкістю. За оцінками 

експертів, до 2050 року в міських районах 

буде проживати 70 відсотків населення світу 

(більше шести мільярдів чоловік). У 

відповідь урядові чиновники інвестують в 

технології обміну даними, щоб знайти 

способи більш ефективного надання 

державних послуг. Тому в рамках 

обґрунтування інструментів імплементації 

політики Європейського союзу у сферу 

трансформації державної служби в Україні 

наведемо ряд передових практик які 

реалізовані в державних службах країн 

першого світу, проте відсутні в Україні [7]. 

Досить перспективним є напрямок є 

навігація по відкритих джерелах даних. В 

рамках цього напряму в Українській 

державній службі проектів не існує, але як 

свідчить зарубіжний досвід діяльність 

проектів в цій сфері є досить перспективною. 

Одним з популярних проектів в цій сфері є 

«Open Data Impact Map», проект Open Data 

for Development Network (OD4D) є публічною 

базою даних організацій, які використовують 

відкриті урядові дані з усього світу. Відкриті 

дані – це загальнодоступні дані, які можуть 

бути доступні і повторно використані будь-

ким безкоштовно. Карта була розроблена 

для надання урядам, міжнародним 

організаціям і дослідникам більш повного 

розуміння попиту на відкриті дані. 
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Зіставляючи ці організації з використанням 

відкритих даних, ми можемо краще 

ідентифікувати, отримувати відгуки та 

покращувати найбільш цінні урядові набори 

даних. Карта включає організації (компанії, 

некомерційні організації, академічні 

установи та групи розробників), які 

використовують відкриті урядові дані для 

роботи, розробки продуктів і послуг, 

поліпшення операцій, інформування про 

стратегію і проведення досліджень. Карта 

стала можливою завдяки спільноті 

відкритих даних [8]. Це спільні зусилля, які 

засновані на попередніх дослідженнях, 

прикладах з міжнародної мережі 

регіональних прихильників, онлайн-

опитуванні і дослідженнях. Реалізація такого 

проекту в рамках української державної 

служби змогла ю вирішити проблему 

узагальнення всіх існуючих сервісів gov.ua 

вивести інтегрувати он-лайн сервіси 

української державної служби до 

міжнародної спільноти1. 

Обґрунтувавши перспективні напрями 

для імплементації також важливим 

питанням залишається підхід до реалізації 

зазначених напрямів. На нашу думку 

удосконалення потребує також ініціація 

проектів в сфері відкритого уряду. На відміну 

від існуючого механізму державного 

управління ініціацією створення ініціатив 

щодо відкритого уряду  який є досить 

фрагментарний, нами пропонується 

сформувати механізм який би зазувався на 

наступних підходах. 

По-перше, краудінвестінг, – 

альтернативний фінансовий інструмент для 

залучення капіталу в стартапи і 

підприємства малого бізнесу від широкого 

кола мікроінвесторов. У 2018 році ринок 

краудінвестінга оцінювався в $ 400 млн, з 

них на США припадає приблизно 50%. 

Ключова відмінність краудінвестінга від 

                                         
1 http://opendataimpactmap.org/ 

краудфандінга в тому, що інвестори 

отримують частку в акціонерному капіталі 

компанії і ризик втрати вкладень [10; 11]. У 

більшості випадків залучення коштів 

відбувається через спеціалізовані 

краудінвестінговие платформи. Діяльність 

цих майданчиків від країни до країни має 

свої особливості, що враховують всіх 

місцевих законів. Деякі майданчики 

проводять попередню оцінку проектів; деякі 

майданчики лише зводять компанії та 

інвесторів, інші навпаки виступають єдиним 

власником частки інвесторів в 

профінансувати підприємстві. Широко 

поширений формат, коли в компанії, 

представлені на майданчику, також 

інвестують професійні інвестори і бізнес-

ангели. У випадку з трансформаціє 

державної служби України цей підхід є 

досить перспективним, якщо реалізовувати 

такий інструмент в рамках авторської 

державної платформи чи існуючої програми 

«Прозоро».  

По-друге, це застосування 

краудфадінгу.  Краудфандінг – народно-

суспільне фінансування (від поєднання 

англійських слів сrowd funding: сrowd – 

«натовп», funding - «фінансування») - 

колективне співробітництво людей (донорів, 

вкладників, пожертвує), які добровільно 

об'єднують свої гроші або інші ресурси 

разом, як правило через Інтернет, щоб 

підтримати зусилля інших людей (власників, 

творців стартап компанії, проекту) або 

організацій (реципієнтів). Збір коштів може 

служити різним цілям – допомоги 

постраждалим від стихійних лих, підтримки 

з боку уболівальників, підтримки політичних 

кампаній, фінансування стартап-компаній і 

стартап-проектів, малого підприємництва та 

приватного бізнесу, створення вільного 

програмного забезпечення та ігор, 

отримання прибутку від спільних інвестицій і 

багато чому іншому. Загалом перспектинві 

інструменти реалізації трансформації 
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державної служби в Україні в умовах Європейьскої інтеграції представлені на рис. 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Перспектинві інструменти реалізації трансформації державної служби в Україні в умовах 
Європейської інтеграції [9] 

 

В рамках реалізації альтернативного 

підходу до трансформації державної служби 

України доцільно ініційовані проекти 

проводити через публічну оцінку 

краудфандінгом. Так найбліьш затребувані 

проекти будуть привертати увагу як 

міжнародних організацій так і цільових 

контактиних аудиторій до фінансування 

стартапів в сфері відкритих данних, що дасть 

змогу більш якісно фінансувати ті чи інші 

проекти. На нашу думку на відміну від 

існуючого підходу, який базується на 

формуванні спеціальних коміссій, 

авторський підхід дасть змогу залучити до 

процесу трансформації більше суб’єктів 

цільових аудиторій, дасть змогу зробити цей 
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процес більш прозорим та ефективним. 

Однак реалізація запропонованих 

механізмів трансформації державної служби 

пов’язана не тільки з впровадженням 

зазначених ініціатив.  Реалізація зазначених 

перспективних проектів авжеж дасть змогу 

трансформувати державну службу України, 

та дозволить підвищити ефективність до 

рівня Європейського Союзу, разом з тим 

інтенсифікація діяльності органів державної 

влади у цьому напрямку пов’язана 

інтенсивною роботою на всіх рівнях 

державної служби та органів 

державотворення [12].  
Висновки. Основна проблема більшості 

місцевих органів влади як і раніше 
знаходиться в сфері відомчої ізоляції 
адміністративних служб, що ускладнює 
обмін інформацією між ними. Така ж 
інформація дублюється і спотворюється в 
різні системи, які стають недоступними для 
місцевого управління. Отже, на нашу думку 
первинними  цілями місцевих органів влади 
є наступні напрями: розробити програми 
впровадження електронного урядування, які 
повинні містити підхід міста до 
вдосконалення процесу управління з 

використанням інформатизації; збільшити 
фінансування електронного управління в 
місцевому самоврядуванні; прийняти 
електронний документообіг, в тому числі 
використання електронних цифрових 
підписів; забезпечити підготовку і 
перепідготовку фахівців для потреб 
місцевого самоврядування по підтримці 
систем електронного урядування; 
впровадити стандарти ISO 9001 для 
реформування процедур локальних 
структурних підрозділів державних органів з 
метою впровадження інформаційних 
технологій в діяльність з управління; 
розробити і впровадити спеціалізоване 
програмне забезпечення для автоматизації 
роботи центрів адміністративних послуг, 
електронного міста, електронної картки 
міста, постійно вдосконалювати сайти 
місцевих органів влади, розширювати їх 
зміст і забезпечувати зворотний зв'язок для 
вдосконалення системи управління та 
онлайн-сервіси; розширити доступ до 
Інтернету і збільшити швидкість з'єднання в 
віддалених громадах; прописати в  своїх 
статутах принципи розвитку електронної 
демократії. 
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