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Актуальність обраної теми. 



Мета роботи – розкриття механізмів впровадження 

електронної взаємодії як необхідної умови розвитку 

електронного урядування. 

Об’єкт дослідження – електронна взаємодія як невід’ємна 

складова електронного урядування в умовах інформаційного 

суспільства. 

Предметом дослідження є особливості застосування досвіду 

розвитку електронного урядування і запровадження 

електронної взаємодії Естонії в Україні. 



«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»

«Концепція розвитку

електронного урядування в Україні»: 



З 2014 року у нашій державі діє Державне агентство з питань 

електронного урядування України. 

У жовтні 2017 р. був прийнятий Закон «Про електронні довірчі 

послуги», який цілковитої чинності набуде у листопаді 2018 р. 

У листопаді 2017 року в Києві відбувся форум, на якому зібралося 

більше 200 ІТ-директорів всіх рівнів органів державної влади України 

разом з представниками міжнародних проектів EGOV4UKRAINE, 

TAPAS та EGAP.

Ухвалення «Концепції розвитку цифрової економіки в Україні до 2020 

року», що відбулося 17 січня 2018 року.



22 березня 2018 р. 

парламент дозволив 

здійснити легалізацію 

об’єктів будівництва, які 

були зведені до квітня 2015 

року без відповідного 

дозволу.



Від 5 лютого 2018 р. працює

електронний сервіс-чат-бот 

«Держслужбовець Тарас»







ID-карта Естонії 





Постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2016 р. № 606 було 

затверджено Положення «Про електронну взаємодію державних 

електронних інформаційних ресурсів»



27 жовтня 2017 р. Естонія передала X-Road Державному агентству з питань

електронного урядування України, а 2 листопада Державне агентство присвоїло

українській версії X-Road назву «Трембіта». 

6 грудня 2017 року в Україні запустили електронну послугу 

системи «Трембіта», що пов’язана з державною реєстрацією 

договорів земельної оренди. 

Трембіта надії!



Рекомендації щодо запровадження електронної взаємодії в Україні

Грамотне 
інформування 

населення

Належне
фінансування 
та інвестиції

Перекваліфікація 
посадовців

Освіта та навчання  



✓ проаналізовано теоретико-
концептуальні засади електронного 
урядування; 

✓ вивчено особливості розвитку 
електронного урядування в Естонії; 

✓ досліджено досвід впровадження 
електронної взаємодії в Естонії; 

✓ проаналізовано сучасний стан е-
урядування в Україні;

✓ розроблено рекомендації щодо 
запровадження електронної взаємодії 
в Україні. 

ВИСНОВКИ



Практичне значення роботи полягає в тому, що результати наукового 

дослідження можуть бути використанні для удосконалення розвитку 

електронного урядування в Україні, зокрема задля налагодження 

ефективної системи електронної взаємодії з урахуванням досвіду Естонії. 

Результати наукової роботи були використані у діяльності Товариства з 

обмеженою відповідальністю “РЕНТ-АЛЬЯНС” .

Апробація роботи. Пройшла апробацію під час IX Міжнародної науково-

практичної конференції «Сучасні проблеми управління: імперативи 

забезпечення сталого розвитку» (23-24 листопада 2017 р., м. Київ).
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