
ISSN 2222-2944. Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров‘я. 2017. Ч. ІІІ. 

179 
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Сумський державний університет, м. Суми 

 

На сьогодні найбільш поширеними технологіями в будь-якій сфері є 

можливості Інтернет мережі. Не виключення є і сфера публічного управління та 

адміністрування. І в даному аспекті мова йде про впровадження електронного 

врядування. В цілому дана технологія передбачає ряд почергових завдань, які 

можуть бути реалізовані в межах її застосування [1, 2]: використання органами 

влади можливостей мережі Інтернет; надання інформації з можливістю пошуку 

за базами даних і службою відповідей на посилання електронною поштою;  

надання органами влади інтерактивних послуг;  можливість отримання 

адміністративних послуг через Інтернет: отримання ліцензій, дозволів, подання 

податкових декларацій, сплата штрафів, звернення за соціальними пільгами 

тощо; органи влади можуть створювати спеціальні веб-портали, які б дозволили 

громадянам переходити від однієї служби до іншої без необхідності знову 

посвідчувати свою особу; електронне голосування (проведення електронних 

виборів, опитування населення та виявлення громадської думки).  

Яскравим прикладом впровадження технології електронного врядування 

є Грузія. Такі інновації дозволили Грузії вийти на передові місця в світових 

рейтингах за реєстрацією власності та видачою офіційних документів, 

ефективністю обслуговування відвідувачів, дозволами на будівництво, 

початком та веденням бізнесу, а також захистом інвесторів.  

В певній мірі в Україні також є приклади використання сучасних 

електронних технологій в сфері надання публічних послуг. Наприклад, 

пенсійний калькулятор та отримання виписки із системи персоніфікованого 

обліку пенсіонерів, електронні торги, електронне подання заяви на вступ до 

вищого навчального закладу та реєстрація для участі в зовнішньому 

незалежному оцінюванні, резервування та придбання квитків на потяг, 

електронні он-лайн приймальні різних посадовців і т.п.    

Окрім використання інформаційних технологій в публічному управлінні 

досить ефективними і інноваційними  для нашої країни є перехід на проектне 

управління та маркетингову концепцію, які вже давно впроваджуються в 

діяльність вітчизняних підприємств та організацій. Слід зазначити, що досить 

корисним в даному напрямі може бути використання засад бенчмаркінгу в 

публічній сфері. При цьому варіанти можна шукати не лише у регіонів-лідерів, 

але й серед інших об’єктів – підприємств, громадських організацій і т.п. 
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