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Розглядається досвід Великої Британії по впровадженню іннова-

ційних технологій для підвищення ефективності державного управлін-

ня. Особлива увага приділяється історичним етапам розвитку елек-

тронного уряду у Великій Британії, стратегії та принципам діяльнос-

ті, правовій основі впровадження інноваційних технологій, інфраструк-

турі, послугам, що надаються бізнес-структурам та громадянам. 

Робиться висновок про можливість та доцільність використання цієї 

моделі організації електронного урядування в Україні. 
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Однією з домінант підвищення ефективності функціонуван-

ня органів державної влади в умовах формування глобального 

інформаційного суспільства є використання інформаційно-

комунікаційних технологій (ІКТ). Особлива роль у цьому про-

цесі відведена глобальній мережі Інтернет, яка все активніше 

використовується в політичному процесі й забезпечує новими 
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ефективними засобами управління й взаємодії органи влади, ко-

мерційні структури та громадян. Прикладом таких засобів є елек-

тронний уряд (е-government), який виступає однією з найважливі-

ших управлінських інновацій кінця XX – початку XXI ст.

Починаючи з 1998 р. до процесу створення «електронного 

уряду» долучилася й Україна. Важливим кроком у цьому напря-

мі стала розробка програми «Електронна Україна», яку було 

прийнято у 2002 р. Державним комітетом зв’язку та інформати-

зації. В Україні прийнято вже понад п’ятдесят нормативно-

правових актів: законів України, указів Президента України, 

постанов Кабінету Міністрів, правових актів міністерств і ві-

домств. Ці акти тією чи іншою мірою розглядають питання, 

пов’язані зі створенням і функціонуванням «електронного уря-

ду» [8, с. 54]. 

Однак успішне виконання цього складного завдання перед-

бачає не лише залучення внутрішніх резервів і докладання мак-

симальних зусиль з боку України, а й вивчення досвіду провідних 

країн світу з впровадження інформаційних технологій у сферу 

державного управління та використання його кращих елементів 

з урахуванням специфіки та умов нашої держави. Найбільшого 

розвитку (як теоретичного, так і практичного) основні компо-

ненти інформаційного суспільства набули в країнах Європей-

ського Союзу, у тому числі у Великій Британії. У цих державах 

не лише ефективно вирішують свої проблеми за допомогою 

електронного урядування, а й пропонують своїм громадянам 

більш якісні інформаційні послуги. На наше переконання, до-

свід впровадження електронного урядування Великої Британії 

корисний і важливий для України. 

Проблематика впровадження інноваційних технологій 

у сферу державного управління вже стала предметом досліджен-

ня в низці робіт, авторами яких є О. Баранов, П. Беспалов, 

С. Бурас, І. Василенко, М. Вершинін, В. Глушков, М. Демков, 

С. Дубова, І. Георгієв, А. Данилін, С. Зурідіс, М. Кастельс, 

Н. Катріс, І. Клименко, С. Кліфт, Г. Литвинов, М. Маклуен, 

В. Масарік, В. Ніколайчук, В. Ревенко, Р. Столмен, О. Семенов, 

Е. Талапіна, О. Титаренко, С. Чукут, К. Шеннон та ін. [1–8]. 
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Важливе значення для аналізу політики провідних країн у цій 

сфері мають документи міжнародних організацій (ООН, ЮНЕСКО 

та ін.), а також інформаційні матеріали різноманітних Інтернет-

сайтів, серед яких необхідно виділити сайт Інституту інформацій-

ного суспільства та сайт «Електронна Україна» [9, 13].

У статті ставиться завдання узагальнити досвід Великої Бри-

танії з використання інноваційних технологій для підвищення 

ефективності державного управління, а також обґрунтувати до-

цільність та перспективи застосування його в Україні. 

Вивчення досвіду створення та функціонування «електро-

нного уряду» європейських країн передбачає розгляд історичних 

етапів розвитку «електронного уряду», стратегії та принципів 

діяльності, правової основи, інфраструктури, послуг, що нада-

ються бізнес-структурам та громадянам. 

Створення «електронного уряду» у Великій Британії поча-

лося 1957 р., коли в уряді країни був організований Відділ тех-

нічної підтримки (TSU), до завдань якого входило виконання 

оцінок і вироблення рекомендацій з питань використання 

комп’ютерів, а також залучення на роботу фахівців зі сфери 

телекомунікацій. У 1972 р. TSU і низка владних груп по засто-

суванню комп’ютерних технологій окремих департаментів були 

об’єднані в Центральне комп’ютерне управління (CCA) у скла-

ді Департаменту державної служби. На нову установу поклада-

лися завдання надання допомоги у використанні комп’ютерів 

і комп’ютерної інфраструктури в державних установах і впрова-

дження новітніх досягнень. 

У 1980 р. Центральне комп’ютерне управління (CCA) було 

перейменовано у Центральне комп’ютерне й телекомунікацій-

не управління (CCTA), а його функції скорочені через ослаблен-

ня центральної координації застосування ІТ у державних уста-

новах. Основними завданнями CCTA залишилися укладення 

контрактів зовнішнього підряду на обробку даних державних 

установ і обслуговування їх телекомунікаційних систем. До 1992 р. 

CCTA перебувало у віданні Казначейства, а потім було передано 

у відання Секретаріату Кабінету міністрів (Відділ державної 

служби). 
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Уже в жовтні 1994 р. CCTA створило центральний державний 

веб-сайт open.gov.uk з посиланнями на сайти різних департамен-

тів і управлінь. Крім того, CCTA підтримувало на своїх серверах 

сайти департаментів і управлінь, не готових до самостійної ро-

боти в Інтернеті. Формування стратегій надання послуг по елек-

тронних каналах розпочато в 1996 р., коли уряд опублікував 

брошуру «Пряме управління», що описує перспективи застосу-

вання ІКТ у державних установах і значення цього для громадян 

та підприємств в цілому [13, 16]. 

У 1999 р. в документі «Біла книга модернізації державного 

управління» (Modernising Government White Paper) концепція 

модернізації державних служб була сформульована більш де-

тально [14]. У ній йшлося про готовність використовувати нові 

технології для створення додаткових можливостей і розширен-

ня вибору у сфері надання державою послуг громадянам і під-

приємствам. При Секретаріаті Кабінету міністрів був створений 

Відділ уповноваженого з питань електронних технологій (Oe), 

завданням якого, зокрема, було забезпечення політичного ке-

рування роботою на шляху досягнення поставлених цілей у сфе-

рі електронної торгівлі, електронного уряду й інформаційного 

співтовариства у всіх державних установах. До складу Відділу 

уповноваженого з питань електронних технологій (Oe) був також 

включений Центральний відділ ІТ (CITU).

У вересні 2004 р. Відділ уповноваженого з питань електрон-

них технологій був замінений Відділом електронного уряду 

Секретаріату Кабінету міністрів, сфера компетенції якого об-

межена питаннями надання послуг в електронному середовищі 

й модернізації державного механізму. Компетенцію Відділу 

уповноваженого з питань електронних технологій (Oe) з більш 

широких питань інформаційного співтовариства новий відділ 

не успадкував.

На початку 2005 р. створена Рада керівників служб ІТ, до 

складу якої ввійшли 30 керівників служб ІТ різних державних 

установ, починаючи з федерального і закінчуючи місцевим 

рівнем, включно з поліцією й Державною службою охорони 

здоров’я. Мета цього кроку полягала в підвищенні ролі керів-
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ників служб ІТ державних установ і результативності державних 

проектів у сфері ІТ. Саме Рада керівників служб ІТ, яка підпо-

рядковувалася безпосередньо Секретаріату Кабінету міністрів 

контролює у Великій Британії створення систем «електронного 

уряду» на стратегічному рівні. Відповідальність за розробку 

систем «електронного уряду» лежить на Групі надання послуг 

і перетворень (DTG; раніше – Відділ з питань електронного 

уряду) Секретаріату Кабінету міністрів, що тісно співробітничає 

з Радою керівників служб ІТ [11].

Головним завданням Ради керівників служб ІТ і їх підлеглих, 

яке Прем’єр-міністр поставив перед ними, є «застосувати ІТ до 

перетворення Уряду в діловому дусі так, щоб ми могли працю-

вати краще й ефективніше». Завдання Ради керівників служб ІТ 

полягають в удосконалюванні надання державних послуг на-

селенню й закладці основ стійкого перетворення уряду в діло-

вому дусі в довгостроковій перспективі. Рада є центром співро-

бітництва фахівців ІТ всіх державних установ; поєднує пред-

ставників державного сектора в широкому розумінні (централь-

ного уряду, місцевих органів влади, установ системи внутрішніх 

справ і охорони здоров’я); розробляє й доводить до глав служб 

ІТ всіх державних установ поточні плани у сфері перетворення 

державної машини й створення умов для переходу на електронні 

рейки; узгоджує загальні плани з можливостями конкретних 

установ.

Що стосується концепції та головних принципів впрова-

дження «електронного урядування» у Великій Британії, то вони 

ґрунтуються на положеннях «Білої книги модернізації держав-

ного управління» (Modernising Government White Paper) та 

оформлені у «Стратегічну концепцію обслуговування суспіль-

ства в інформаційну добу» («E-citizen, e-business, e-government. 

A strategic framework for public service in the Information Age») 

[14].  Основна мета концепції полягає в конкретизації про-

цесу переходу уряду до Інформаційної доби. У програму вклю-

чені такі питання: структура і перелік послуг, які необхідно за-

провадити для звичайних користувачів та неурядових організа-

цій; розширення спектру послуг, які надаються органами влади; 
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забезпечення максимального охоплення населення урядовими 

послугами; покращення ефективності користування інформа-

цією; визначення конкретних заходів щодо реалізації всіх змін, 

необхідних для впровадження концепції [2, с. 12–14].

Досвід свідчить про те, що громадяни при взаємодії з урядом 

переслідують передусім власні інтереси і при цьому бажають, 

щоб наданий їм сервіс був високоякісним, а способи його на-

дання – доступними і зручними. Населення, як правило, не 

цікавить організаційна структура уряду, які функції має та чи 

інша державна установа, як ці функції розподілені між ними та 

між центральними і місцевими органами влади. Отже, необхід-

но сформувати стратегічний план партнерства державних струк-

тур різних рівнів щодо надання адміністративних послуг у най-

більш розумний і раціональний спосіб для споживачів, спира-

ючись на реалії навколишнього середовища та нові способи 

здійснення комерції.

Урядова стратегія Великої Британії передбачає розвиток 

і використання всіх електронних видів надання послуг. Це озна-

чає, що послуги можуть надаватися через Інтернет, мобільний 

зв’язок, цифрове телебачення, спеціальні центри. Водночас 

електронний сервіс не виключає й можливості особистого кон-

такту. Певну стурбованість у фахівців викликає проблема задо-

волення специфічних та індивідуальних потреб людей, а тому 

і передбачається створення бізнес-порталів для малих та серед-

ніх підприємств та особистих домашніх веб-сторінок для окре-

мих громадян [3, c. 87–89].

Слід розглянути чотири рівні «електронної» взаємодії, що 

виділяються у країнах західної демократії, на прикладі Великої 

Британії: I рівень – взаємодія державних установ із громадяна-

ми, II – громадян із бізнесом, III – державних установ із по-

стачальниками та IV – державних установ між собою. Ці рівні 

позначені абревіатурами: G2C, C2B, G2B, G2G.

Взаємодія державних установ із громадянами (G2C) стосуєть-

ся таких сфер життя громадян, як оподаткування, інформуван-

ня, охорона здоров’я, освіта. Збільшення сфер взаємодії, зруч-

ність, зниження вартості послуг, підвищення персональної 
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спрямованості послуг, підвищення рівня інформованості на-

селення про спектр послуг та політику державних органів, під-

вищення рівня демократії та відкритості суспільства. 

Взаємодія громадян із бізнесом (C2B) охоплює підтримку про-

грам розвитку, регулювання, оподаткування, а також приско-

рення взаємодії, зменшення вартості послуг, спрощення управ-

ління.

Взаємодія державних установ із постачальниками (G2B) – це, 

перш за все, електронні послуги, зниження вартості послуг, по-

кращення управління ресурсами.

Взаємодія державних установ між собою (G2G) – це, зв’язки 

між міністерствами та агентствами, центральною та місцевою 

владою, а також між окремими політиками. Підвищення до-

стовірності даних та ефективності їх використання, зменшення 

вартості послуг, покращення застосування баз даних, удоскона-

лення системи державного управління [13].

Таким чином, нові способи комерції у Великій Британії 

змінюють взаємовідносини між громадянами та урядом. Оскіль-

ки доступ до інформації гарантується законом про свободу ін-

формації, усі урядові організації повинні відповідально стави-

тись до запитів споживачів. Водночас важливо гарантувати за-

хист персональних даних та комерційної інформації. Особливе 

місце відведено питанню взаємодії уряду з громадянами, оскіль-

ки зменшення вартості зв’язку створює підґрунтя для зміни 

життєвих умов більшості населення. 

Проте трансформація традиційних видів взаємодії уряду із 

громадянами у цифровій формі не повинна породжувати соці-

альну нерівність. У зв’язку із цим уряд Великої Британії 

зобов’язаний сприяти зменшенню цифрового розшарування 

суспільства. Для цього проводиться цілеспрямована політика 

у сфері підвищення комп’ютерної грамотності, створення на-

вчальних центрів і покращення умов для підвищення кваліфі-

кації персоналу у сфері інформаційних технологій, у тому числі 

через забезпечення доступу до національної освітньої мережі та 

мережевої бібліотеки держави. Подолання цифрового бар’єра 

передбачає не лише підвищення комп’ютерної кваліфікації та 
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забезпечення доступу до інформаційних ресурсів. Окремі грома-

дяни не бажають або ж не мають можливості стати безпосеред-

німи користувачами нових технологій. Однак ця стратегія врахо-

вує і цю категорію громадян. Прем’єр-міністр Великої Британії 

вважає, що модернізований, ефективний уряд зобов’язаний під-

тримувати новітні досягнення та розробки в електронному біз-

несі. Розглянуті стратегічні принципи покликані сприяти реалі-

зації цих намірів шляхом реструктуризації комерційної діяльнос-

ті уряду та впровадження нових технологій [5]. 

Основні положення стратегії уряду Великої Британії спря-

мовані на сприяння інноваціям у сфері надання послуг грома-

дянам. Однак єдиної моделі розвитку електронної комерції 

в органах влади поки що не створено. Окремі моделі розробле-

ні лише для певних міністерств і агентств відповідно до їх функ-

цій та кола споживачів. 

Доречно зупинитися на дебюрократизації державної влади. 

Новий державний менеджмент у Великій Британії виник як 

парадигма радикального реформування державного сектора, 

впровадження якої було розпочато урядом консерваторів 

у 1979 р. і по-суті триває й донині. Сьогодні ця державна полі-

тика спрямована на пошуки противаги «традиційному держав-

ному управлінню», яке розглядається як надмірно бюрократи-

зоване і централізоване, неефективне, повільне в питаннях за-

доволення потреб населення, як наслідок, неспроможність 

держави надавати населенню якісні послуги та фінансувати їх 

у належних обсягах; зменшення надмірного і монопольного 

впливу держави на економічний розвиток країни. 

Особливість дебюрократизації у Великій Британії полягає 

у зменшенні розміру державного сектора, підвищенні його ефек-

тивності та дієвості шляхом проведення приватизації, дерегуля-

ції та мінімізації ролі держави, запровадження ринкових меха-

нізмів у практику державного управління, спрощення процеду-

ри розгляду питань державними органами, підвищення гнуч-

кості і швидкості прийняття ними рішень [16].

Проведені у межах дослідження аналіз та узагальнення низ-

ки зарубіжних джерел дають підстави виокремити такі дві осно-



Державне будівництво та місцеве самоврядування                    Випуск 25 ’ 2013               

49

вні стратегії реформування державного сектора Великої Брита-

нії: стратегія маркетингу (впровадження в діяльність органів 

державної влади концепцій відкритої ринкової конкуренції) та 

стратегія мінімізації (скорочення чисельності державних служ-

бовців і бюджетних видатків на утримання органів державного 

управління). 

З огляду на наведене досвід реформування державного сек-

тора на прикладі Великої Британії дає змогу зробити висновок, 

що з розвитком демократії і в умовах становлення глобального 

інформаційного суспільства ефективне державне управління 

неможливе без використання сучасних інноваційних технологій, 

які здатні забезпечити інформаційну взаємодію всіх гілок влади 

як між собою, так і з суспільством. Провідні країни світу роз-

робили міжнародні і національні програми адаптації урядів до 

умов інформаційного суспільства, а найрозвиненіші з них запо-

чаткували і успішно реалізують національні програми під умов-

ною назвою «електронний уряд», враховуючи принцип більшої 

відвертості і підзвітності урядів суспільству. Основною метою 

виконання цієї концепції є побудова «електронної держави» як 

єдиної системи, зусилля якої спрямовані на досягнення балан-

су інтересів держави, суспільства і бізнесу.
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О. Г. Данильян
Опыт повышения эффективности функционирования органов госу-
дарственной власти в Великобритании и возможности его использо-

вания в Украине 

Расс матриваетс я опыт Ве лико британии по внедрению 

инновационных технологий для повышения эффективности государ-

ственного управления. Особое внимание уделяется историческим 
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этапам развития электронного правительства в Великобритании; 

стратегии и принципам деятельности; правовой основе внедрения 

инновационных технологий; инфраструктуре; услугам, которые пред-

оставляются бизнес-структурам и гражданам. Делается вывод о воз-

можности и целесообразности использования такой модели организа-

ции электронного управления в Украине. 

Ключевые слова: информационное общество, электронное прави-

тельство, инновационные технологии, органы государственной власти, 

эффективность. 

O. G. Danilyan
The Experience of Increase of Efficiency of Functioning of Public 
Authorities in Great Britain and Possibility of its Use in Ukraine 

It is mentioned in the article that one of the basic dominants of increase of 

efficiency of functioning of public authorities in the conditions of formation of 

a global information society is the use of informational and communication 

technologies (ІСТ). The special role in this process belongs to the Internet which 

used is more actively in the political process and provides the effective management 

and interaction of authorities, commercial structures and citizens with the new 

means. An example of such means is the electronic government (e-government) 

which acts as one of the major administrative innovations of the end XX and the 

beginnings of XXI century.

Since 1998 the process of «the electronic government» creation has started 

in Ukraine. However the successful achievements of this goal provides not only 

application of internal reserves and the maximum efforts from Ukraine, but also 

studying of experience of the world leading countries in introduction of an 

information technology in the sphere of government and use of its best elements 

taking into account the special features and conditions of our state. According to 

the author, the information society is most developed in the countries of the 

European Union, and the Great Britain. 

In this connection, the attempt to generalise the experience of Great Britain 

in using innovative technologies to increase the efficiency of state government is 

made in the article, and also the prospects of application of this experience in 

Ukraine are considered.

The historical stages of development of «the electronic government» in the 

Great Britain, the strategy and principles of its functioning, legal base, 

infrastructure, and services provided for «the electronic government» to business 
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and citizens are considered. It is mentioned that the main objective of «the 

electronic government» creation in Great Britain is to achieve of balance of 

interests between the state, society and business.

The conclusion is made that with the development of democracy and in the 

conditions of global information society formation the effective government is 

impossible without use of modern innovative technologies which are capable to 

provide information interaction of all branches of the power, as among themselves, 

and with a society. It is offered to use the elements of the British model of the 

organisation of the electronic government in the process of creation of the 

electronic government in Ukraine.

Keywords: information society, electronic government, innovative 

technologies, public authorities, efficiency. 
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