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Петро ШПИГА 

к. т. н., доцент кафедри інформаційної політики 

 та технологій НАДУ 

 

ПРОБЛЕМИ ДОСТУПУ НАСЕЛЕННЯ ДО ЕЛЕКТРОННИХ 

ДЕРЖАВНИХ ПОСЛУГ 

 

Тенденції розвитку сучасного інформаційного суспільства 

зумовлюють необхідність широкого використання комп’ютерних та 

телекомунікаційних технологій у процесах взаємодії держави з 

населенням, бізнесом, неурядовими організаціями. Ці технології 

дозволяють адаптувати державне управління до нових умов суспільного 

розвитку, зменшити корупційні ризики і удосконалити систему державних 

послуг, що надаються фізичним та юридичним особам. Цей напрямок буде 

успішним при наявності у громадян доступу до мережі Інтернет, певних 

навичок роботи з комп’ютерною технікою та, в багатьох випадках, 

можливості точної ідентифікації замовника таких послуг. Нині для 

більшості громадян України ці умови не виконуються і тим самим вони 

позбавлені можливості отримати державні послуги у електронній формі. 

Значного розширення кола тих фізичних та юридичних осіб, яким стануть 

доступні електронні державні послуги (ЕДП), можна досягнути через 

створення пунктів отримання електронних послуг громадянами і 

суб'єктами господарювання.  

Аналіз нормативно-правових актів свідчить, що нині держава прагне 

покращити систему надання електронних послуг, розширити доступу 

громадян до Інтернету. Так, у законі "Про Основні засади розвитку 

інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки" передбачено 

розбудову мережі пунктів колективного доступу до мережі Інтернет, 

сприяння збільшенню різноманітності та кількості електронних послуг. 
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Про необхідність створення ПОЕП говориться у Концепції розвитку 

електронного урядування в Україні та плані заходів щодо її реалізації. 

Для розвитку системи надання електронних послуг важливим є 

виявлення проблемних питань, що виникають при створенні та організації 

діяльності пунктів отримання електронних державних послуг громадянами 

і суб'єктами господарювання та формування науково обґрунтованих 

пропозицій щодо їх вирішення. 

Виконуючи рішення Верховної Ради, Президента України, органи 

державної влади та місцевого самоврядування трансформують свої функції 

у державні (адміністративні, муніципальні тощо) послуги. Перед 

державними органами поставлено завдання такої реорганізації цих послуг, 

яка б призвела до усунення корупції і проміжних ланок, зменшення витрат, 

підвищення їхньої якості. План заходів щодо реалізації Концепції розвитку 

електронного урядування в Україні містить завдання щодо створення веб-

порталу для забезпечення надання органами державної влади та органами 

місцевого самоврядування електронних послуг громадянам і суб'єктам 

господарювання, спеціальних центрів (пунктів) надання електронних 

послуг громадянам і суб'єктам господарювання.  

Не дивлячись на зусилля влади надання електронних послуг в 

Україні не набуло широкого поширення. Окремі причини такого стану 

вказані в законі України "Про Основні засади розвитку інформаційного 

суспільства в Україні на 2007-2015 роки". Це повільне створення 

інфраструктури для надання інформаційних послуг з використанням 

мережі Інтернет, недостатній рівень комп'ютерної та інформаційної 

грамотності населення, нерівномірність забезпечення можливості доступу 

населення до комп'ютерних і телекомунікаційних засобів, поглиблення 

"інформаційної нерівності" між окремими регіонами, галузями економіки 

та різними верствами населення. З метою усунення перелічених недоліків 
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в цьому законі передбачено: вжити додаткових заходів, спрямованих на 

створення сприятливих умов для надання послуг із застосуванням ІКТ 

зокрема особам, які потребують соціальної допомоги та реабілітації; 

прискорити впровадження ІКТ в аграрному секторі економіки України з 

розширенням номенклатури електронних послуг населенню сільської 

місцевості.  

Деякі з названих проблем важко усунути без зміни законодавства та 

додаткового централізованого фінансування. Проте певна їх частина може 

вирішуватися і без спеціальної централізованої підтримки за рахунок 

ресурсів місцевих адміністративних органів та ініціативи керівників таких 

органів. Для наступних кроків та дієвості зазначених перетворень у 

діяльності державних структур важливою є готовність громадян 

скористатися можливостями інформаційних технологій, оцінити їхні 

переваги, застосовувати їх безпосередньо у громадській, бізнесовій, 

освітній та науковій діяльності. Цей процес має ініціюватися спільно 

трьома секторами – державним, громадським і бізнесовим. Одним з 

напрямків комплексного вирішення цієї проблеми може бути розбудова 

мережі пунктів отримання електронних послуг (ПОЕП), створення у цих 

пунктах сприятливих умов для отримання таких послуг та залучення 

населення і суб'єктів господарювання до розбудові інформаційного 

суспільства України. Під ПОЕП ми розуміємо приміщення з підключеними 

до Інтернет комп’ютерами та наявність консультантів, обслуговуючого 

персоналу. Ці пункти можуть створюватись у бібліотеках, поштових 

відділеннях, органах місцевого самоврядування. 

Основні завдання ПОЕП: надання можливості отримання інформації 

про доступні електронні послуги органів державної влади та місцевого 

самоврядування;надання черговими консультантами допомоги населенню і 

суб'єктам господарювання у разі їхньої неспроможності самостійного 
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замовлення та отримання е-послуг; моніторинг та узагальнення інформації 

що до потреб населення у ЕДП, виявлення проблем отримання ЕДП. 

Для створення у ПОЕП можливостей отримання доступу до 

державних інформаційних ресурсів та отримання інших інформаційних 

послуг загального призначення, які надаються фізичним чи юридичним 

особам органами виконавчої влади і надання яких не потребує 

ідентифікації суб'єктів правових відносин, достатньо встановити доступні 

читачам комп’ютери з під'єднанням до Інтернет, підготувати методичні 

матеріали, провести навчання співробітників та роз’яснювальну роботу 

серед населення. Така робота проводиться багатьма бібліотеками 

самостійно і не вимагає значного фінансування. Для придбання техніки та 

підключення до Інтернет виділяються кошти з місцевих бюджетів, 

допомагають спонсори тощо.   

Інформаційне забезпечення діяльності ПОЕП здійснюється шляхом 

створення веб-сторінок, розміщення стендів, а також випуску 

інформаційних бюлетенів та методичних матеріалів, які містять дані про 

місцезнаходження та режим роботи пунктів, кількість терміналів, порядок 

отримання послуг тощо. Навички інформаційної грамотності є критичними 

для орієнтування в онлайнових соціальних послугах. Багато користувачів 

Інтернет вважають, що офіційні веб-сайти та форми, призначені для 

надання державних послуг, часто є настільки складними, що багато з них 

не в змозі успішно завершити пошук та заповнення необхідних полів. Ця 

проблема значно посилюється для уразливих груп населення, які вперше 

використовують доступ до Інтернет. Без сторонньої допомоги вони, 

швидше за все, не зможуть скористатися можливостями системи ЕУ. Таку 

допомогу всім громадянам можуть і повинні надавати в ПОЕП.  

Введення нових послуг передбачає наявність певних навичок у 

працівників ПОЕП. Це ставить перед державою, органами місцевого 
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самоврядування, освітніми закладами, провідними бібліотеками, 

науковими установами завдання розробки методик, інструкцій, навчальних 

матеріалів, створення колективних засобів підтримки з питань отримання 

ЕДП.  

Одним із ефективних інструментів надання зацікавленим особам 

актуальної інформації щодо розширення кола доступних ЕДП, розміщення 

шаблонів, обговорення практичних питань та отримання стійких навичок 

роботи з інформаційними системами електронного урядування можуть 

стати навчально-тренувальні та консультаційні сайти (для складних 

послуг).  

Для організації системи отримання тих ЕДП, які передбачають 

інтерактивну взаємодію між державою та громадянином через систему 

зворотного зв'язку, може виникнути потреба в застосуванні електронного 

цифрового підпису. На сьогодні законодавством України не передбачено 

використання стороннього цифрового підпису для підтвердження 

правильності ідентифікаційних даних іншого громадянина при отриманні 

ЕДП. На нашу думку, така можливість може бути передбачена для деяких 

послуг в системі послуг особливо для громадян похилого віку, вразливих 

категорій населення. Це суттєво збільшить кількість доступних ДП  та 

коло осіб, яким будуть доступні ЕЦП, зменшить витрати населення на 

отримання ЕЦП, прискорить впровадження ЕДП, зменшить відчуття 

цифрової нерівності та психологічні бар’єри у користувачів комп’ютерних 

технологій. 


