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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Швидкий розвиток комп'ютерної техніки помітно

вплинув на життя суспільства різних країн. У сучасних
умовах розвитку інформаційного суспільства і демок�
ратизації існує безліч можливостей використання но�
вих інформаційно�комунікаційних технологій, зокрема,
в органах державної влади, з метою підвищення ефек�
тивності державного управління. За сучасних умов взає�
мовідносин між державою і суспільством якість надан�
ня громадянам адміністративних послуг органами дер�
жавної влади та місцевого самоврядування визначаєть�
ся прозорістю, законністю, доступністю, максимальною
економією часу під час отримання послуги. Це все в ба�
гатьох розвинених країнах забезпечує спосіб організації
державної влади — електронне урядування.

Електронне урядування останніми роками бурхли�
во розвивається в усіх країнах Європейського союзу. В
Україні воно знаходиться на нині на шляху впроваджен�
ня, а тому актуальним є вивчення досвіду упроваджен�
ня електронного урядування в сусідній Польщі.

 Загально відомо, що основна мета електронного
урядування — це підвищення рівня життя суспільства в
умовах інформатизації та забезпечення конкуренто�
спроможності економіки тієї чи іншої країни. З огляду
на вищесказане, зазначимо, що інформаційні технології,
які сьогодні активно впроваджують в Україні і в усьому
світі, відкривають для нашої держави нові можливості
здійснення внутрішньої і зовнішньої політики.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є визначення підходів окремих вчених

щодо сутності поняття "електронне урядування" та
аналіз стану електронного урядування у Польщі.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Огляд наукових студій свідчить, що проблематиці

електронного урядування присвятили чимало своїх до�
сліджень такі відомі вітчизняні вчені, як: О. Баранов,
О. Голубоцький, М. Демкова, С. Дубова, І. Клименко, І. Ко�
ліушко, С. Кузнєцова, К. Линьова, З. Пісковець, О. Рис�
кова, В. Шеверда, О. Юлдашев та ін. Зарубіжний досвід
впровадження електронного урядування та проблеми
його імплементації в Україні вивчали дослідники Ю. Аб�
раменко, Т. Камінська, А. Камінський, М. Пасічник, І. Чи�
каренко. Автори вказують на такі суттєві недоліки впро�
вадження електронного урядування в Україні:
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— недостатній професіоналізм, а іноді, і консерва�
тизм мислення державних службовців щодо викорис�
тання сучасних інформаційно�технічних, програмно�
прикладних комплексів;

— нерозуміння держслужбовцями основних пере�
ваг упровадження інформаційно�комунікаційних техно�
логій над традиційними засобами управління;

— недосконалість правової бази державного регу�
лювання інформаційної діяльності, яка, по суті, повин�
на бути втіленням єдиних концептуальних уявлень щодо
сутності, змісту і форми державної інформаційної полі�
тики, у результаті чого склалося правове поле з безліччю
внутрішніх суперечностей [1].

Аналіз зазначеного наукового доробку вчених дає
змогу констатувати, що ефективність впровадження елек�
тронного урядування значною мірою залежить від умов
реалізації такого процесу, забезпечених у суспільстві.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Розглянемо підходи окремих вчених щодо сутності по�

няття "електронне урядування". За даними Вікіпедії, елек�
тро' нне урядува' ння — спосіб організації державної влади
за допомогою систем локальних інформаційних мереж та
сегментів глобальної інформаційної мережі, що забезпечує
функціонування органів влади в режимі реального часу та
робить максимально простим і доступним щоденне спілку�
вання з ними громадян, юридичних осіб, неурядових орган�
ізацій. Основною складовою електронного урядування є
електронний уряд — єдина інфраструктура міжвідомчої
автоматизованої інформаційної взаємодії органів держав�
ної влади та органів місцевого самоврядування з громадя�
нами та суб'єктами господарювання.

Поняття "електронний уряд" з'явилося на початку
1990�х рр. Під електронним урядом розуміють викори�
стання інформаційних та комунікативних технологій
для підвищення ефективності, економічності діяльності
уряду і можливого контролю над ним.

Дослідник І. Коліушко в статті "Електронне уряду�
вання — шлях до ефективності державного управлін�
ня" поняття "електронний уряд", "e�government", ро�
зуміє не лише як "електронний уряд", а й "електронне
управління державою", тобто використання в органах
державного управління сучасних технологій, у тому
числі й Інтернет�технологій [3, с. 138].

Електронне урядування як форма організації пуб�
лічного управління є одним з інструментів розвитку інфор�
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маційного суспільства, що забезпечує підвищення ефек�
тивності, відкритості та прозорості діяльності органів пуб�
лічної влади та місцевого самоврядування, дієвість якого
підтверджується успішним досвідом країн�лідерів із реа�
лізації механізмів електронного урядування. Цей спосіб
організації державного управління дозволяє громадянам,
бізнесу та некомерційним організаціям звертатися до
органів публічної влади у віддалений спосіб та в режимі
реального часу, отже, суттєво спрощує та підвищує ефек�
тивність процесу комунікації між цими суб'єктами [5].

На нашу думку, більш влучним є поняття, яке по�
трактовує науковець З. Пісковець так: "Електронне уря�
дування — це спосіб організації державної влади за до�
помогою систем локальних інформаційних мереж і сег�
ментів глобальної інформаційної мережі, яка забезпе�
чує функціонування певних органів у режимі реально�
го часу та робить максимально простим і доступним
щоденне спілкування громадянина з органами влади".
Вчений констатує, що будь�яка людина через мережу
Інтернет може звертатися із запитами до органів дер�
жавної влади для отримання необхідної інформації,
тобто, для одержання адміністративних послуг [4].

На початку здобуття незалежності в 1991 р. Украї�
на та Польща знаходились майже на одному рівні дер�
жавного піднесення. Але за останні роки економічний
розвиток Польщі, на відміну від України, значно покра�
щився. Це стосується багатьох аспектів як соціально�
політичних, так і економічних.

Програма розвитку інформаційного суспільства в
Польщі була прийнята ще в 2001 р., а в 2004 р. урядом
було уведено нову стратегію, де одним з пріоритетних
завдань було поставлено створення інтегрованої плат�
форми електронних державних послуг. Фундаменталь�
ними цілями стратегії визначено: забезпечення доступу
до Інтернет для всіх громадян та бізнесових організацій,
основними критеріями якого є швидкість, безпечність та
низька ціна; розвиток послуг в електронному вигляді;
підвищення комп'ютерної грамотності [2, с. 85].

Розвиток електронного урядування в Польщі зна�
ходиться на досить високому рівні, що дозволяє
здійснювати більшість адміністративних послуг в режимі
on�line, а саме: електронний розрахунок податків; елек�
тронний облік митної служби; електронна реєстрація
бізнесу; електронні вибори; електронні суди; електронні
закупівлі; служба реєстрації автотранспорту і безпеки
дорожнього руху; система попередження надзвичайних
ситуацій; служба електронного інформування пацієнтів
тощо. Усі ці електронні послуги надаються громадянам
різними урядовими сайтами, що взаємодіють між собою,
але об'єднує їх платформа ePUAP [6].

Таким чином, досвід Польщі у розбудові елементів
"e�government", є важливим для України. Порівняно з
розвиненими країнами ЄС, Польща має незначні відста�
вання у впровадженні технологій е�урядування, але в
країні наразі сформовано електронний уряд та забезпе�
чено велике використання його можливостей. Відтак,
впровадження електронного урядування спрощує про�
цедуру отримання громадянами адміністративних послуг,
сприяє полегшенню доступу до потрібної інформації та
прозорості органів державної влади і місцевого самовря�
дування, а також є одним із необхідних чинників розвит�
ку інформаційного суспільства та побудови демократії.

З огляду на вищеозначене, можемо вирізнити пере�
ваги електронного урядування Польщі, як: відкритість
і прозорість адміністрацій; економія часу для оброблен�
ня інформації; підвищення якості надання адміністра�
тивних послуг; застосування інформаційно�комуніка�
ційних технологій уможливлює забезпечення доступу
до публічної інформації; можливість стабільного от�
римання адміністративних послуг тощо.

ВИСНОВКИ
Таким чином, зауважимо, що інформаційно�комуні�

каційні технології, "е�адміністрація", які на сьогодні актив�

но впроваджено в Польщі й в усьому світі, відкривають і
для нашої держави нові можливості ефективного здійснен�
ня внутрішньої і зовнішньої політики. Формування "e�
Government" в Україні дасть можливість кардинально транс�
формувати принципи організації діяльності урядових та
державних інститутів. Для України польський досвід може
бути корисним в контексті модернізації державного управ�
ління — збільшення можливостей пошуку інформації в он�
лайн�режимі, без безпосереднього контакту з держслуж�
бовцем. Електронний уряд сприятиме підвищенню ефектив�
ності роботи управлінських апаратів і забезпечить про�
зорість управління та використання державних ресурсів.
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