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ВСТУП 

 

 

Актуальність дослідження обумовлюється тим, що в Україні для 

оцінювання розвитку електронного урядування використовується ряд 

закордонних методологій, головним недоліком яких є акцент на 

національний контент розвитку електронного урядування. Це обумовлює 

актуальність наукових пошуків з розробки таких аналітичних інструментів, 

які, спираючись на концептуальні підходи глобальних індексів, будуть 

адаптовані до специфіки середовища електронного урядування та 

електронної партисипації на місцевому рівні. 

Різноманітні аспекти електронного урядування отримали наукове 

обґрунтування у працях таких авторів, як Ч. Армстронг [1], Е.О. Войнова 

[5], Н.В. Грицяк [6, 7, 8, 9], К.Р. Джоан та  В.А. Крістіан [10], Н.К. 

Дніпренко [13], , П.С. Клімушин [18, 19], С.А. Чукут [33, 34, 35, 36, 37] та 

ін. 

Мета наукової роботи – формування теоретико-методологічного 

підґрунтя застосування математичних методів до оцінки розвитку 

електронного урядування  на місцевому рівні. 

Для досягнення мети потрібно виконати наступні завдання: 

 розглянути існуючі теоретичні підходи електронного урядування; 

 здійснити аналіз існуючої методології оцінювання розвитку 

електронного урядування; 

 розробити модель оцінки розвитку електронного урядування  на 

місцевому рівні; 

  проаналізувати реалізовані рішення та здійснити практичну апробацію. 

Об’єктом дослідження є система публічного управління. 

Предметом дослідження є теоретико-методологічні та прикладні аспекти 

моделювання розвитку електронного урядування на місцевому рівні. 
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При проведенні дослідження було використано такі загальнонаукові та 

спеціальні методи пізнання, як: метод якісного аналізу і синтезу, 

теоретичного обґрунтування, метод аналізу показників (порівняння, 

групування, структурування та узагальнення), графічний метод, 

розрахунково-конструктивний метод, метод математичного моделювання. 

Інформаційною базою роботи стали теоретичні положення вітчизняних 

і зарубіжних вчених з проблем теорії та практики електронного урядування, 

аналітичні матеріали й фактичні дані про стан е-врядування в Україні та місті 

Вінниця. 

Наукова новизна:  

– запропоновано апробовану модель оцінки розвитку електронного 

урядування на місцевому рівні з метою вивчення стану, існуючих проблем і 

тенденцій розвитку місцевого е-врядування; 

– удосконалено теоретико-методичну базу щодо оцінювання розвитку 

електронного урядування в Україні завдяки використанню інструментарію 

математичного моделювання. 

Практичне значення одержаних результатів визначається тим, що 

використання удосконаленої методології оцінки розвитку електронного 

урядування на місцевому рівні сприятиме підвищенню адекватності, 

ефективності,  надійності процесу розробки і прийняття управлінських 

рішень в регіональному публічному управлінні. 

Окремі положення роботи щодо алгоритму визначення рейтингової 

оцінки висвітлені у праці «Особливості рейтингового управління соціальним 

розвитком регіону», а питання оцінювання розвитку електронного 

урядування в Україні представлені у роботах «Оцінювання розвитку 

електронного урядування в Україні» та «Аналіз динаміки розвитку 

електронного урядування в Україні». 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ 

 

 

Сучасний світ дуже стрімко розвивається під впливом інновацій у 

сфері інформаційно-комунікаційних технологій. Традиційна демократія як 

модель суспільного устрою втрачає свою ефективність. Управління 

державами, містами і громадами, комунікація влади і мешканців все більше 

здійснюється з використанням цих технологій. Відкритість, прозорість, 

підзвітність влади та участь в управлінні громадян стають основою для 

належного врядування, а технології забезпечують доступність та простоту 

цих процесів. 

Різноманітні аспекти електронного урядування отримали наукове 

обґрунтування у працях таких авторів, як Ч. Армстронг [1], Е.О. Войнова 

[5], Н.В. Грицяк [6, 7, 8, 9], К.Р. Джоан та  В.А. Крістіан [10], Н.К. 

Дніпренко [13], П.С. Клімушин [18, 19], С.А. Чукут [33, 34, 35, 36, 37] та 

ін. 

Електронна демократія передбачає використання інформаційних 

технологій урядовими органами як засіб сприяння демократії та 

трансформації відносин з виборцями, підприємствами, неприбутковими 

партнерами та іншими урядовими установами. Використання цих технологій 

сприяє розширенню можливостей та залученню громадян шляхом 

забезпечення більш ефективного державного управління. Електронна 

демократія відрізняється від електронного уряду, оскільки електронна 

демократія зосереджується на застосуванні інформаційних технологій для 

посилення участі та взаємодії між громадськістю та посадовими особами, 

при цьому чиновники підзвітні. З іншого боку, електронний уряд 

зосереджується на покращенні способів функціонування уряду шляхом 

використання відкритих даних та методів інформаційних технологій. 
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Поняття «електронна демократія» поділяють на три сектори та ряд 

інструментів (табл. 1.1). 

 

Таблиця 1.1 – Сектори та інструменти електронної демократії 

Назва Пояснення 

Сектори електронної демократії 

Е-парламент використання ІКТ зібраннями вибраних представників, а також 

політичними та публічними службовцями з метою активізації 

залучення громадян до законотворчої діяльності. 

Е-законодавство використання ІКТ для коментування, обговорення, складання, 

структурування, форматування, виправлення, голосування та 

видання законів та нормативно-правових актів, прийнятих 

представницькими органами.  

Е-правосуддя використання ІКТ в реалізації правосуддя всіма зацікавленими 

сторонами в юридичній сфері з метою підвищення 

ефективності та якості державних служб. 

Інструменти електронної демократії 

Е-посередництво використання ІКТ з метою пошуку засобів вирішення 

суперечок без фізичної присутності сторін, що сперечаються: 

посередниками можуть служити електронні інструменти. 

Е-середовище використання ІКТ задля аналізу та захисту оточуючого 

середовища, просторового планування та раціонального 

користування природними ресурсами.  

Е-вибори, е-

референдуми та е-

ініціативи 

політичні вибори, референдуми та ініціативи, в яких на одному 

або декількох етапах для здійснення комунікацій 

використовуються електронні засоби. 

Е-голосування вибори або референдум, які передбачають використання 

електронних засобів як мінімум безпосередньо при проведенні 

голосування. 

Е-консультація засіб збору поглядів визначених осіб або широкої 

громадськості з конкретного політичного питання без 

необхідності зобов’язувати їх діяти відповідно з його 

результатом. 

Е-ініціативи дозволяють громадянам розробляти та висувати політичні 

пропозиції за допомогою засобів ІКТ й, тим самим, брати 

участь у складанні політичного порядку денного. 

Е-звернення  електронна доставка зауважень чи рекомендацій: громадяни, 

формуючи та підписуючи звернення, можуть брати участь в 

обговоренні важливої суспільної теми в режимі онлайн. 

Е-агітація цілеспрямований вплив на переконання громадян за 

допомогою електронних засобів, а також їх безпосереднє 

залучення у виборчі та інші політичні кампанії, спрямовані на 

формування або реалізацію суспільної стратегії.  
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Джерело: побудовано автором за  [5, 13] 

 

За даними дослідження проекту EPACE (Exchangіng gооd practіces fоr 

the prоmоtіоn оf an actіve cіtіzenshіp іn the EU – Обмін хорошими практиками 

для розвитку активної громадянської позиції в ЄС) [39], найбільш часто 

використовувалися: електронні консультації, електронні дискусії  та веб-

трансляції парламентських дебатів, засідань колегіальних органів тощо (рис. 

1.1). 

 

Рисунок 1.1 – Використання різних інструментів е-демократії в країнах ЄС 

Джерело: побудовано автором за  [39] 

 

Електронний уряд – це модель управління державної влади за допомогою 

систем локальних інформаційних мереж і сегментів глобальної 

інформаційної мережі для підвищення ефективності та транспарентності 

уряду, а також надання послуг громадянам та вдосконалення демократичного 

процесу на основі використання нових інформаційно-комунікаційних технологій 

[29, с. 45]. 

Прийнята світом класифікація електронних моделей суспільного 

устрою виділяє три основні моделі електронного уряду (рис. 1.2).  

83 

41 
53 

94 

59 
71 

65 

47 

71 

29 

53 

82 

47 
35 

29 

59 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100% 



8 

 

 
Рисунок 1.2 – Основні моделі електронного уряду 

Джерело: побудовано автором за  [7, 11] 

 

Англо-американська модель (США, Канада, Великобританія, 

Австралія) передбачає запровадження значних реформ всієї структури 

роботи держави з інформаційними потоками, а також персональну 

відповідальність за інформатизацію держорганів. 

Континентально-європейська модель (країни Європейського союзу) 

враховує мультикультурність, різні мови та політичні традиції країн, що 

входять в ЄС. Особливою умовою розвитку електронного урядування за цією 

моделлю є узгодження мінімальної єдиної правової бази у формі Директив 

Європейської комісії. Взаємодія між наддержавними структурами і 

внутрішньодержавними структурами у країнах ЄС чітко обумовлена та 

уніфікована. 

Східноазіатська модель електронного уряду (Сингапур, Японія, 

Південна Корея, Тайвань) підходить для територіально великих та 

монокультурних держав зі специфічним стилем управління, наявністю 

багатошарової системи державного контролю.  

Ще один підхід до визначення електронного урядування класифікує 

модель за зв’язками між основними суб’єктами, а саме G2G, G2B, G2C, G2E 

та G2I (рис. 1.3). 

Моделі електронного уряду  

Англо-американська 

модель 

Континентально-

європейська модель 
Східно-азіатська модель 
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Рисунок 1.3 – Класична модель електронного урядування 

Джерело: побудовано автором за  [9] 

 

Розвиток електронного урядування в Україні передбачає все більше 

залучення інновацій та використання ІКТ для надання послуг, залучення 

людей до процесу прийняття рішень. Зростатиме попит на більш 

персоналізовані послуги, які відображають індивідуальні потреби, а також 

прагнення людей бути ширше залученими до розробки та надання послуг. 

Зрештою, ці нові вимоги змінять спосіб функціонування державного сектору. 

Під впливом посиленої громадянської активності громадяни України 

прагнуть більше контролювати своє життя, що значно підвищує е-участь у 

країні. Наразі українці мають можливість подавати онлайн-звернення до 

Президента та органів місцевого самоврядування. 

Департамент з економічних і соціальних питань ООН (UNDESA)  

довгий час активно підтримує зусилля України щодо трансформації 

державного сектору шляхом підвищення ефективності, ефективності, 

прозорості, підзвітності, доступу до інформації та державних послуг, а також 

участі громадян.  

Отже, електронне урядування має на меті зробити взаємодію між 

урядом і громадянами (G2C), урядом і бізнесом ( G2B) та міжвідомчі 

відносини (G2G) зручнішою, прозорішою та дешевшою. 

G2G 

(«уряд–
уряд»)  

B2B C2C 

G2I 

«уряд–міжнародні 

організації 

G2E 

(«уряд–

службовці») 
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Технології електронного урядування можуть служити різним цілям: 

удосконалення надання державних послуг громадянам, поліпшення взаємодії 

з бізнесом і промисловістю, розширення можливостей громадян через доступ 

до інформації або більш ефективне публічне управління. Отримані переваги 

можуть полягати в зменшенні корупції, підвищенні прозорості та зручності, 

соціально-політичній інклюзії, збільшенні доходів та / або скороченню 

витрат. 

 Традиційно взаємодія між громадянином або бізнесом і державним 

агентством відбувалося в урядовій установі. З новими інформаційними та 

комунікаційними технологіями можна знайти найближчі сервісні центри до 

клієнтів. Такі центри можуть складатися з безшумного кіоску в державній 

установі, сервісного кіоску, розташованого поблизу клієнта, або 

використання персонального комп'ютера в будинку або офісі. 
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РОЗДІЛ 2 

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНЮВАННЯ РОЗВИТКУ 

ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ 

 

 

Загальну теоретичну основу для осмислення цінності електронного 

урядування заклали роботи, присвячені «інформаційному суспільству». 

Автори відзначають, що ІКТ здатні не тільки скоротити операційні витрати 

управління, а й впливати на політичні системи, збільшуючи прозорість влади 

та посилюючи її партисипативну складову (залучення громадян до розробки 

соціально-політичних рішень). На національному рівні різних країн 

розробляються методологічні підходи та архітектура системи електронного 

урядування, орієнтовані на розвиток е-послуг для громадян [30, c. 46].  

Рівень розвитку електронного урядування оцінюється Департаментом з 

економічних і соціальних питань ООН (UNDESA) починаючи з 2003 р. за 

індексом EGDІ (E‑Gоvernment Develоpment Іndex), що робиться раз на два 

роки. Індекс EGDІ є композитним індексом, що утворюється через 

сукупність інших субіндексів та використовується для вимірювання 

готовності та потужності національних адміністрацій у використанні 

інформаційно-комунікаційних технологій для надання інформаційних послуг 

населенню, бізнесу та застосування самими органами влади [31, c. 168]. 

Рейтинг розраховується з урахуванням показників 193 країн світу. Слід 

зазначити, що незважаючи на здавалося би істотну зміну місць в цьому 

рейтингу, група країн-лідерів (група з дуже високим рівнем розвитку), 

особливо не змінюється вже 13 років, протягом яких проводяться 

дослідження [32]. 

Методологічно EGDІ є незмінним на всьому проміжку часу досліджень 

розвитку електронного урядування. У той же час проводились коригування 

відповідних обстежень, окремих складових індикаторів з урахуванням нових 

тенденцій розвитку е-врядування, нових знань та передової практики у сфері 
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електронного уряду, змін технологій та інших факторів, включаючи методи 

збору даних. 

Індекс розвитку електронного урядування EGDІ ґрунтується на трьох 

субіндексах (рис. 2.1). 

 

Рисунок 2.1 – Субіндекси індексу розвитку електронного урядування EGDІ 

Джерело: побудовано автором [17] 

 

При обчисленні EGDІ розраховується як середнє арифметичне цих 

трьох попередньо нормалізованих субіндексів [40]: 

 

                    ,                   (2.1) 

 

де  – індекс онлайн-сервісів; 

 – індекс телекомунікаційної інфраструктури; 

 – індекс людського капіталу. 
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TII (Telecommunication 

Infrastructure Index) 

Кількість Інтернет-
користувачів на 100 

жителів  

Кількість абонентів 
мобільного зв’язку на 

100 жителів 

Кількість бездротових 
широких підключень 

на 100 жителів  
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фіксованого широкого 
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Кількість фіксованих 
телефонних ліній на 

100 жителів 
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HCI (Human  

Capital Index)  

Валовий комбінований 
коефіцієнт охоплення 

початковою, 
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освітою 

Рівень грамотності 
дорослого населення 

Середня кількість років 
навчання  
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шкільного навчання 
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Метою нормалізації є забезпечення незалежності індексу EGDІ від 

якої-небудь з його складових, яка має найбільше відхилення. Крім цього, 

нормалізація дозволяє забезпечити коливання індексу EGDІ в межах  

від 0 до 1, а також однакову вагу кожного з його субіндексів.  

Індекс онлайн-сервісів ОSІ вимірює здатність і готовність уряду 

надавати послуги та спілкуватися зі своїми громадянами в електронному 

вигляді. Індекс будується як 4-ступенева модель онлайн-доступності 

національних державних органів. Більш високі щаблі цієї моделі мають 

більший вплив на індекс [12, c. 61]. 

Індекс формується в результаті експертного аналізу, що проводиться 

ООН та іншими залученими компаніями, експертами, волонтерами по 

країнах-учасницях ООН, і складається з 4 складових: 

 

                                           ,                                  (2.2) 

 

де  – наявність інформаційної служби; 

 – наявність розширеної інформаційної служби; 

 – індекс надання трансакційних послуг; 

 – індекс надання пов’язаних послуг. 

Індекс телекомунікаційної інфраструктури TІІ є середнім 

арифметичним наступних п’яти індикаторів: 

 

                                   ,                          (2.3) 

 

де  – кількість Інтернет-користувачів на 100 жителів;  

 – кількість фіксованих телефонних ліній на 100 жителів; 

 – кількість абонентів мобільного зв’язку на 100 жителів; 

 – кількість бездротових широких підключень на 100 жителів; 

 – кількість абонентів фіксованого широкого доступу на 100 жителів. 
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Індекс людського капіталу HCІ включає чотири індикатори,  

а саме [14, c. 16]: 

 

                                ,                   (2.4) 

 

де   – рівень грамотності дорослого населення, визначається як відсоток 

людей у віці від 15 років і старше, хто може з розумінням читати та писати 

прості речення про їх повсякденне життя; 

– валовий комбінований коефіцієнт охоплення початковою, середньою та 

вищою освітою, розраховується як кількість учнів (студентів) незалежно від віку 

в процентному відношенні до осіб відповідного віку; 

– очікуване число років шкільного навчання – загальне число років 

навчання, на яке може розраховувати дитина для отримання освіти в 

майбутньому за умови, що ймовірність її перебування в школі в будь-якому 

конкретному віці дорівнює поточному віковому коефіцієнту охоплення; 

 – середня кількість років навчання – середнє число років освіти 

дорослого населення країни (25 років і старше), за винятком років, 

проведених у повторних класах. 

Вага індикаторів індексу HCІ враховується при обчисленні шляхом 

перемноження значення індикатора та вагового коефіцієнта та подальшого 

сумування одержаних результатів; одержана сума й відповідатиме значенню 

індексу. 

Індекс електронної участі EPІ (E-Partіcіpatіоn Іndex) використовується 

ООН як додатковий індекс до індексу розвитку електронного урядування 

EGDІ. Він відображає механізми електронної участі, запропоновані її урядом 

у порівнянні з усіма іншими країнами, розширює масштаб огляду проблеми, 

зосереджуючи увагу на наданні інтерактивних інформаційних послуг 

громадянам [38]. 

Індекс EPІ включає три складові, які відображають повноту реалізації 

окремих факторів електронної участі (рис. 2.2). 
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Рисунок 2.2 – Складові індексу електронної участі EPІ 

Джерело: побудовано автором за  [39] 

 

Електронне інформування – складова, що передбачає участь громадян 

шляхом надання їм урядової інформації з правом доступу до інформації    або  

без нього [4, с. 390]. 

Електронне консультування – залучення громадян у вигляді їх внесків 

до обговорення питань державної політики та послуг [19, c. 68]. 

Електронне прийняття рішень – розширення прав і можливостей 

громадян шляхом спільного проектування варіантів політичних рішень, 

продукції, послуг та умов їх надання [20, с. 16]. 

Індекс EPІ розраховується як сума цих трьох індикаторів: 

 

                                               ,                                          (2.5) 

 

де  – е-консультування; 

 – е-інформування; 

 – е-прийняття рішень. 

е-інформування,  
70 %  

е-консульту-
вання,  

20% 

е-
прийнятт
я рішень, 

10% 
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Вище розглядалися визнані загальносвітові методи розвитку 

інформаційного суспільства та електронного урядування. Крім них існують й 

інші підходи та методи.  

Європейський Союз використовує власну методику оцінки рівня 

розвитку електронного урядування. Методика спрямована на виконання 

Плану дій ЄС з розвитку електронного урядування та побудована у 

відповідності з його політичними пріоритетами. Для кожного політичного 

пріоритету структура оцінювання являє собою набір контрольних показників 

верхнього рівня. 

Методику Європейського союзу можна подати у вигляді наступної 

математичної моделі: 

 

                                          ,                                       (2.6) 

 

де  – субіндекс розширення прав та можливостей користувачів; 

– субіндекс розвитку єдиного цифрового ринку; 

 – субіндекс оцінки ефективності та дієвості уряду; 

 – субіндекс оцінки передумов забезпечення розвитку е-урядування. 

Субіндекс розширення прав та можливостей користувачів  

оцінює доступність, зручність та обсяг користування публічними  

онлайн-сервісами, також розглядається рівень обізнаності та наявні бар’єри з 

метою висвітлення очевидних розривів у доступності й використанні ІТ.  

Субіндекс розвитку єдиного цифрового ринку оцінює мобільність 

бізнесу та громадян. 

Субіндекс оцінки ефективності та дієвості уряду відображає задоволеність 

громадян урядом, успішність переходу від паперових до онлайн-послуг. 

Субіндекс оцінки передумов забезпечення розвитку е-урядування 

характеризує ключові наявні передумови забезпечення розвитку  е-урядування. 

В Україні моніторинг розвитку електронного урядування проводиться 

групою неурядових організацій на чолі Асоціацією міст України,  включаючи 
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Асоціацію органів місцевого самоврядування «Міста електронного 

урядування України», ГО «Європейський діалог», ВГО «Громадянська 

мережа «ОПОРА». Метою дослідження є визначення рівня використання 

засобів електронного урядування в діяльності органів місцевого 

самоврядування для забезпечення інформування населення, сприяння 

прозорості місцевої політики та протидії корупції, якості надання 

адміністративних послуг, залучення громадськості до суспільно-політичних 

процесів [27, c.30]. 

Методологія моніторингу ґрунтується на законодавстві України щодо 

діяльності органів місцевого самоврядування та враховує попередній досвід 

досліджень. Для оцінки рівня розвитку електронного урядування виділено 

сім  категорій електронного урядування (рис. 2.3). 

 

Рисунок 2.3 – Категорії електронного урядування за українською 

методологією 

Джерело: побудовано автором за  [27] 
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       1) доступ до інформації; 

       2) зворотний зв’язок з громадськістю; 

       3) адміністративні послуги; 

      4) доступ до публічної інформації; 

      5) зручність користування веб-сайтом; 

      6) оцінка системи електронного документообігу органу місцевого          
самоврядування (ОМС); 

      7) оцінка організації діяльності центрів надання адміністративних послуг. 
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Як і в розглянутих вище міжнародних дослідженнях, використовується 

система індикаторів – показників, що являють собою здебільшого якісні 

оцінки, які визначаються експертами на основі опитувань. 

Загалом використовується більше 150 показників, що обумовлені 

відповідями та визначають оціночні бали. Виходячи з їх сум, утворюються 

рейтинги за 7 категоріями дослідження, на їх основі формується загальна 

оцінка рівня розвитку електронного урядування в органах місцевого 

самоврядування та сукупний рейтинг. 

В Україні для оцінювання електронних моделей суспільного устрою 

використовується ряд закордонних методологій. У рамках проведеного 

дослідження [15, 17], використовуючи Індекс розвитку електронного 

урядування EGDІ, ми проаналізували динаміку значень субіндексів  EGDІ 

України протягом останніх шести років, зміну позицій України у загальному 

 рейтингу.  

Наведемо для порівняння індекси EGDI країн-лідерів та України за 

 2018 р. з урахуванням субіндексів (рис. 2.4). 

 

Рисунок 2.4 – Індекс EGDІ країн-лідерів та України за 2018 р. 

Джерело: побудовано автором 
 

Порівняючи дані інших країн з даними України, бачимо, що найбільше 

відхилення мають індекс людського капіталу та телекомунікаційної 

інфраструктури, тобто для покращення місця України у загальному рейтингу 
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потрібно звернути особливу увагу на освіту та телекомунікаційну 

інфраструктуру. 

Розглянемо динаміку індексів України за 2012-2018 рр. (рис. 2.3). 

 

Рисунок 2.5  – Динаміка індексів України за 2012-2018 рр. 

Джерело: побудовано автором 

 

Проаналізувавши значення індексів України за останні шість років, 

робим висновок про позитивну динаміку значення індексу: EGDI зріс на 

0,0512 одиниць, OSI  зріс на 0,1441 одиниць, ТІІ зріс на 0,0829 одиниць, хоч 

НСІ  зменшився  на 0,074 одиниці.  

Проте Україна значно погіршила свої позиції у загальному рейтингу 

країн (табл. 2.1).  

 

Таблиця 2.1 – Рейтинг країн за значенням індексу EGDІ за 2012-2018 рр. 

Країна 
Місце в рейтингу Зміна позиції в 2018 р. 

відносно 2012 р. 2012 р. 2014 р. 2016 р. 2018 р. 

Данія 4 16 9 1 ↑ 3 

Австралія 12 2 2 2 ↑ 10 

Республіка Корея 1 1 3 3 ↓ 2 

Великобританія 3 7 1 4 ↓ 1 

Швеція 7 14 6 5 ↑ 2 

Фінляндія 9 10 5 6 ↑ 3 

Сінгапур 10 3 4 7 ↑ 3 

Нова Зеландія 13 9 8 8 ↑ 5 

Франція 6 4 10 9 ↓ 3 

Японія 18 6 11 10 ↑ 8 

США 5 7 12 11 ↓ 6 
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Туніс 103 75 72 80 ↑ 23 

Узбекистан 91 100 80 81 ↑ 10 

Україна 68 87 62 82 ↓ 14 

Сейшельські 

острова 

84 81 86 83 ↑ 1 

Джерело: побудовано автором 

Проаналізувавши дані таблиці 2.1, бачимо, що Україна у 2018 році 

опустилась в рейтингу на 14 позицій порівняно з 2016 роком. Значного росту 

(на 23 позиції) серед поданих країн зазнав Туніс. Трійка країн-лідерів у 2012 

році Республіки Кореї, Нідерландів та Великобританії змінилася на Данію, 

Австралію та Республіку Корею. 

Отже, для оцінювання електронних моделей врядування 

використовуються спеціально розроблені індекси. Оскільки механізми 

електронного урядування у кожній країні та навіть місті можуть суттєво 

відрізнятися, уніфікувати усі дослідження та використовувати один 

загальний індекс досить складно.  

Найпопулярнішим інструментом вимірювання розвитку електронного 

урядування є Індекс розвитку електронного урядування EGDІ, який базується 

на оцінці онлайн-сервісів, телекомунікаційної інфраструктури та людського 

капіталу. 

Індекс електронної участі EPІ використовується ООН як додатковий 

індекс до індексу розвитку електронного уряду EGDІ. Він розширює масштаб 

огляду проблеми, зосереджуючи увагу на наданні інтерактивних 

інформаційних послуг громадянам. 

Існують й інші, крім розроблених ООН, підходи та методи оцінювання 

розвитку електронного урядування. Європейський Союз використовує власну 

методику оцінки рівня розвитку електронного урядування, що побудована у 

відповідності з його політичними пріоритетами. 

В Україні існує практика оцінювання розвитку електронного 

урядування громадськими організаціями за власними методиками. 
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РОЗДІЛ 3 

УДОСКОНАЛЕННЯ ОЦІНЮВАННЯ РОЗВИТКУ  

ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ  НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ 

 

 

Головним недоліком розглянутих методик є акцент на національний 

контент розвитку електронного урядування. Це обумовлює актуальність 

наукових пошуків з розробки таких аналітичних інструментів, які, 

спираючись на концептуальні підходи глобальних індексів, будуть 

адаптовані до специфіки середовища е-врядування на місцевому рівні. 

Необхідною умовою достовірності результатів діагностичних 

висновків має бути надійність показників, які деталізуватимуть результати 

оцінки розвитку електронного урядування.  

На основі проаналізованої теоретико-методологічної бази дослідження, 

вважаємо, що найбільш вагомими чинниками розвитку електронного 

урядування є індикатори якості надання послуг та доступу до публічної 

інформації, зручності користування веб-сайтом та оцінку  системи 

електронного документообігу ОМС. 

Кожна група критеріїв містить низку окремих показників і має 

«власну» систему оцінювання (додаток А, табл. А.1, А.2, А.3).  

В категорію якості надання послуг та доступу до публічної інформації 

включено п’ять груп показників для оцінки доступу до інформації, 

адміністративних послуг, зворотного зв’язку з громадськістю, доступу до 

публічної інформації та загальної оцінки діяльності центрів надання 

адміністративних послуг. Загалом у цій категорії 47 показників. 

Зручність користування веб-сайтом оцінюється за допомогою 8 

показників, які з  різних аспектів характеризують користувацький інтерфейс. 

Для оцінки  системи електронного документообігу ОМС 

запропоновано 19 показників, що характеризують наявність системи 

внутрішнього документообігу, її інтеграція з іншими системами, мобільними 
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пристроями, безпеку роботи в системі працівників, наявність електронного 

архіву документів. 

У загальному вигляді модель оцінки розвитку електронного урядування 

можна представити як функцію багатьох змінних (3.1): 

 

 ,                                            (3.1) 

 

де  – оцінка розвитку електронного урядування в момент часу t;  

 – субіндекси-індикатори розвитку електронного урядування у 

момент часу t. 

Ми вважаємо, що запропонована система індикаторів відтворює 

кількісні та якісні аспекти розвитку електронного урядування, які 

доповнюють один одного і дають можливість одержати інформативну й 

цілісну характеристику розвитку електронного урядування, оцінити умови 

його формування і змін.  

Деякі показники-стимулятори з обраних категорій потребують 

нормування. Здійснимо нормування за наступною формулою [28, 98]: 

 

 ,                                          (3.2) 

 

де  – нормоване значення j-го показника i-ї групи для k-го міста, регіону  

(k = 1… l);  

 – значення j-го показника i-ї групи для k-го міста, регіону; 

,  – відповідно мінімальне і максимальне значення j-го 

показника i-ї групи серед порівнюваних міст, регіонів. 

Нормування у статистичній обробці даних застосовується для того, 

щоб усі значення ознак потрапляли у коректні для порівняння діапазони [2, c. 

113].  

Далі необхідно здійснити консолідацію аналітичних показників у 

синтетичні і визначити локальні показники. 
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Процес консолідації (агрегації) інформації здійснимо таким чином: 

визначимо ваги показників по виділених об’єктах; розрахуємо проміжні 

інтегральні індикатори; сформуємо єдину інтегральну оцінку [16, c. 47]. 

Отже, на основі розрахованих на попередньому етапі нормованих 

значень аналітичних показників визначаємо синтетичні, або як їх називають 

локальні показники розвитку електронного урядування міст, регіонів за  i-ю 

групою показників ( ) : 

 

,                                                  (3.3) 

 

де  – кількість показників, що характеризують розвиток електронного 

урядування  міста  i-ї групи;  

 – ваговий коефіцієнт j-го показника i-ї групи;  

k – кількість регіонів (галузей), (k = 1… l). 

Методику розрахунку аналітичних, локальних та інтегрального 

показників наведено в табл. 1.  

Таблиця 3.1 – Методика визначення інтегрального показника 

Групи 

показників 

(I ) 

 

Аналітичні показники (j) 

(необхідно нормувати) 

Tij – вхідні значення / 

nj – нормовані значення 

 

 

Синтетичні (локальні) 

показники (Sk) 

αij – ваговий коефіцієнт 

j-го (нормованого) 

показника 

Інтегральний 

показник 

λi – вплив 

(значущість) 

i-ї групи 

показників; 

q – кількість груп 

показників 

1 2 3 4 

1 1.1 T11/n11 n11 · α11 

 

 1.2 T12/n12 n12 · α12 

 1.3 T13/n13 n13 · α13 

 1.4 T14/n14 n14 · α14 

 1.5 T15/n15 n15 · α15 

S1k = n11 · α11 + n12 · α12 + n13 · α13 + n14 · α14+ n15 · α15 S1k · λ1 

2 2 T21/n21 n21 · α21  

S2k = n21 · α21 S2k · λ2 

3 3 T31/n31 n31 · α31  

S3k = n31 · α31 S3k · λ3 

kiíí (k) = S1k · λ1+ S2k · λ2 + S3k · λ3 

Джерело: побудовано автором  
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Для встановлення вагових коефіцієнтів у нашому дослідженні буде 

використано метод бального оцінювання об’єкта експертизи п’ятьма 

експертами, саме фахівці з питань електронного  урядування Подільської 

Агенції Регіонального Розвитку. Вагові коефіцієнти встановлюються на 

основі балів, які виставляються експертами і відображають суб’єктивну 

думку експерта щодо впливовості, цінності та важливості показника. Бали 

вибираються зі спеціальної оцінювальної числової шкали. 

Методика та результати експертного методу розрахунку вагових 

коефіцієнтів подано в таблиці 3.2.  

Кожен експерт у відповідному стовпчику табл. 2 (значення, присвоєні 

експертами, xij) наводить бал від 1 до 5 для показників першої групи та від 1 

до 3 для трьох груп показників, де відповідно 5 та 3 максимальні оцінки,  

а 1 – мінімальна. 

Значущість аналітичного показника визначаємо за наступною формулою: 

 

                                                (3.4) 

 

Причому, сума вагових коефіцієнтів аналітичних показників у межах 

відповідної групи має дорівнювати одиниці ( ). 

 

Таблиця 3.2 – Результати експертного методу оцінювання 

Показник 

Значення,  присвоєні 

експертами, xij Сума 

оцінок, 

присвоєних 

експертами 

Загальна 

сума 

балів 

Результуюче 

значення 

коефіцієнта, αij 

Е
к
сп

ер
т 

1
 

 Е
к
сп

ер
т 

2
 

 Е
к
сп

ер
т 

3
 

 Е
к
сп

ер
т 

4
 

 Е
к
сп

ер
т 

5
 

 

1 2 3 4 5 

 
x11 

(E1) 

x11 

(E2) 

x11 

(E3) 

x11 

(E4) 

x11 

(E5) 
   

1.1 5 4 3 3 5 30 

84 

30/84 = 0,357 

 
x12 

(E1) 

x12 

(E2) 

x12 

(E3) 

x12 

(E4) 

x12 

(E5) 
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Продовження табл. 3.2 

1 2 3 4 5 

1.2 1 1 4 1 1 8 

 

8/84 = 0,09 

 
x13 

(E1) 

x13 

(E2) 

x13 

(E3) 

x13 

(E4) 

x13 

(E5) 
  

1.3 3 2 2 3 4 14 14/84 = 0,16 

 
x14 

(E1) 

x14 

(E2) 

x14 

(E3) 

x14 

(E4) 

x14 

(E5) 
  

1.4 4 5 5 5 3 22 22/84 = 0,26 

 
x15 

(E1) 

x15 

(E2) 

x15 

(E3) 

x15 

(E4) 

x15 

(E5) 
  

1.5 2 3 1 2 2 10 10/84 = 0,12 

 
x1 

(E1) 

x1 

(E2) 

x1 

(E3) 

x1 

(E4) 

x1 

(E5) 
   

1. 3 2 3 3 2 13 

30 

13/30 = 0,43 

 
x2 

(E1) 

x2 

(E2) 

x2 

(E3) 

x2 

(E4) 

x2 

(E5) 
  

2. 1 1 1 2 1 6 6/30 = 0,2 

 
x3 

(E1) 

x3 

(E2) 

x3 

(E3) 

x3 

(E4) 

x3 

(E5) 
  

3. 2 3 2 1 3 11 11/30 = 0,37 

Джерело: побудовано автором  

 

На основі локальних показників розвитку електронного урядування 

розраховуємо інтегральний індекс розвитку електронного урядування k-го 

міста, регіону ( ) (табл. 1) за формулою: 

 

 ,                                                   (3.5) 

 

де  – кількість груп показників;  

 – вплив(значущість) i-ї групи показників на інтегральну оцінку розвитку 

електронного урядування k-го міста, регіону. 

Отриману модель перевірили на адекватність. Модель є адекватною, та 

її можна використовувати для досліджень. 

Використовуючи модель (3.5) здійснимо оцінку розвитку електронного 

урядування для міста Вінниця впродовж 2014-2017 рр. за даними  
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Лабораторії електронної демократії ГО «Подільська агенція регіонального 

розвитку» (дод. Б) [23-26]. Результати розрахунків занесемо в таблицю 3.3. 

Для побудови загального рейтингу та групування міст за рівнем 

розвитку електронного урядування розраховані інтегральні індекси  

необхідно проранжувати, використовуючи метод аналітичного групування, 

який передбачає наступні кроки: 

1. Визначають кількість груп (n) за формулою Стерджеса [29, c. 66]: 

 

,                                           (3.6) 

 

де N – кількість одиниць усієї сукупності. 

2. Знаходять величину інтервалу підгруп за формулою [3, c. 27]: 

 

.                                                  (3.7) 

 

Таблиця 3.3 –  Розрахунок інтегрального індексу розвитку 

електронного урядування в м. Вінниці на 2014-2017рр. 

№ Групи критеріїв Коефіцієнти 
Значення за роками 

2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Якість надання 

послуг та доступ до 

публічної 

інформації 

1.1 0,357 23 23 23 25 

1.2 0,09 21 21 21 21 

1.3 0,16 9 12 9 11 

1.4 0,26 18 18 18 18 

1.5 0,12 11 11 11 12 

Сума 0,43 17,54 18,02 17,54 18,70 

2 Оцінка веб-сайту 0,2 6 6 7 8 

3 

Система внутрішнього 

електронного 

документообігу 

0,37 15 17 18 21 

Інтегральний індекс ) 38,54 41,021 42,541 47,695 

Джерело: побудовано автором  

 

Значення  має інтервал варіації – (0; 75). Найкраща інтегральна 

оцінка ефективності управління регіональним соціальним розвитком у той 
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період, коли індекс  приймає значення, близьке до «75» і найгірший – в 

якому близьке до «0». Запропонована модель є відкритою для внесення 

логічних змін та доповнень. 

Розподіл груп регіонів на кластери з використанням рейтингових 

значень за бальною системою дозволить нам виділити 5 кластерів, у яких 

розвиток е-урядування має подібні показники:  

А – високорозвинені [60; 75];  

В – міста, що стрімко розвиваються [45; 60);  

С – міста середнього рівня розвитку [30; 45);  

D – міста, що розвиваються [15; 30);  

Е – низько розвинені [0; 15). 

Результати моделювання розвитку електронного урядування м. 

Вінниця впродовж 2014-2017 рр. наведено на рисунку 3.4.  

 

 

Рисунок 3.4 – Результати оцінювання розвитку електронного урядування  

в м. Вінниця протягом 2014-2017 рр. 

Джерело: побудовано автором  

 

17,54 18,02 17,54 18,70 

6 6 7 8 

15 
17 18 

21 

38,54 
41,021 42,541 

47,695 

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

2014 2015 2016 2017

о
д

. 

Роки 

Якість надання послуг та доступ до публічної інформації 

Оцінка веб-сайту 

Система внутрішнього електронного документообігу 

Загальний бал 



28 

 

Здійснимо прогнозування значення інтегрального індексу розвитку 

електронного урядування в м. Вінниці на 2018-2019 рр. на основі лінійного 

рівняння тренду. 

 Розрахунки здійснимо в MS Excel (рис. 3.5). Використовуючи 

інтегральний індекс ми здійснили оцінку електронного урядування для міста 

Вінниця впродовж 2014-2017 рр. У 2014 р. значення індексу становило 38,45 (С – 

міста середнього рівня розвитку), у 2015 р. – 41,02 од. (С – міста середнього 

рівня розвитку),  у 2016 р. – 42,54 од. (С – міста середнього рівня розвитку), у 

2017 р. – 47,69 од. (В – міста, що стрімко розвиваються). 

Обрахувавши допоміжні показники, ми отримали лінійне рівняння 

тренду yt=2,9*t+21,2. На основі отриманого рівняння ми побудували 

прогнозні значення інтегрального індексу розвитку електронного урядування 

в  м. Вінниці на 2018-2019 рр. 

 

 

Рисунок 3.5 – Прогнозування значення інтегрального індексу розвитку 

електронного урядування в м. Вінниці на 2018-2019 рр. 

Джерело: побудовано автором  

 

 Для 2018 р. цей показник за прогнозом становитиме 51,4 од., у 2019 р. 

– 55,6 од. (рис. 3.6). Отже, за прогнозом у 2019 р. значення інтегрального 
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індексу розвитку електронного урядування в м. Вінниці матиме позитивну 

динаміку, і Вінниця ввійде до  групи міст, що стрімко розвиваються. 

 

 

Рисунок 3.6 – Прогнозування значення інтегрального індексу розвитку 

електронного урядування в м. Вінниці на 2018-2019 рр. 

Джерело: побудовано автором  

 

Отже, апробація моделі показала можливість її використання для 

оцінки стану розвитку електронного урядування на місцевому рівні. Вона 

дозволяє: 

 провести системний аналіз проблеми, її структуризацію та 

представлення у вигляді ієрархії;  

 сформувати базу даних фактичного стану міст через розрахунок як 

інтегрального індексу, так і його структурних компонентів, працювати з 

різноманітною статистичною інформацією;  

 поряд з широким колом кількісних характеристик розвитку 

електронного урядування враховувати якісні сторони проблеми, які не мають 

безпосереднього числового вираження.  

Запропонована модель є відкритою для внесення логічних змін та 

доповнень. 
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ВИСНОВКИ  

 

 

Метою електронного урядування є розвиток електронної демократії 

задля досягнення європейських стандартів якості надання електронних 

адміністративних послуг, відкритості та прозорості влади для громадянина, 

суспільства та бізнесу. Досягнення цієї мети передбачає реалізацію системи 

взаємопов’язаних цілей у рамках відповідної державної політики: 

підвищення якості та доступності публічних послуг для громадян та бізнесу, 

спрощення процедур і скорочення адміністративних витрат; підвищення 

якості управлінських процесів, контроль за результативністю та 

ефективністю діяльності органів публічної влади; забезпечення відкритості 

інформації про діяльність органів публічної влади, розширення доступу до 

неї та створення можливостей інклюзії громадян та інститутів 

громадянського суспільства, стейкхолдерів в процеси підготовки й 

експертизи проектів політико-адміністративних рішень, реалізації політики. 

Застосування інструментів електронного урядування сприяє: 

- вирішенню головних проблем української держави: непрозорість, 

закритість, високий рівень корумпованості органів публічної влади;  

- формуванню та удосконаленню механізмів децентралізації, демократичного 

контролю та участі громадян у розробці та реалізації державної політики;  

- відновленню довіри громадян до інститутів та посадових осіб публічної 

влади. 

У ході дослідження ми розглянули характерні особливості    

електронного урядування, здійснили аналіз існуючої методології оцінювання 

розвитку електронного урядування, розробили модель оцінки розвитку 

електронного урядування на місцевому рівні, проаналізували реалізовані 

рішення та здійснили практичну апробацію. 

У світовій практиці існує декілька загальновизнаних методологій. 

Індекс розвитку електронного урядування (EGDІ), що використовується 
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ООН, є композитним індексом, утвореним через сукупність інших (суб) 

індексів та застосовується для вимірювання готовності й потужності 

національних урядів у використанні ІКТ для надання інформаційних послуг 

населенню, бізнесу та застосування самими органами влади. 

Існують й інші, крім розроблених ООН, підходи та методи оцінювання 

розвитку електронного урядування. Європейський Союз використовує власну 

методику оцінки рівня розвитку електронного урядування, що побудована у 

відповідності з його політичними пріоритетами. Проте згадані методи оцінки 

залишають поза увагою місцевий контент розвитку е-України. 

Побудований інтегральний індекс розвитку електронного урядування 

на місцевому рівні  дозволяє провести системний аналіз проблем, їх 

структуризацію, сформувати базу даних фактичного стану у містах через 

розрахунок як інтегрального індексу, так і його складових, забезпечити 

динамічну співставність оцінок. 

Використовуючи інтегральний індекс ми здійснили оцінку електронного 

урядування для міста Вінниця впродовж 2014-2017 рр. У 2014 р. значення 

індексу становило 38,45 (С – міста середнього рівня розвитку), у 2015 р. – 41,02 

од. (С),  у 2016 р. – 42,54 од. (С), у 2017 р. – 47,69 од. (В – міста, що стрімко 

розвиваються). 

Обрахувавши допоміжні показники, ми отримали лінійне рівняння 

тренду yt=2,9*t+21,2. На основі отриманого рівняння ми побудували 

прогнозні значення інтегрального індексу розвитку електронного урядування 

в  м. Вінниці на 2018-2019 рр. Для 2018 р. цей показник за прогнозом 

становитиме 51,4 од., у 2019 р. – 55,6 од. Отже, за прогнозом у 2019 р. 

значення інтегрального індексу розвитку електронного урядування в м. 

Вінниці матиме позитивну динаміку, і Вінниця ввійде до  групи міст, що 

стрімко розвиваються. 
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ДОДАТКИ 

 

ДОДАТОК А 

 

Таблиця А.1 – Критерії оцінки розвитку електронного урядування за 

категорією «Якість надання послуг та доступ до публічної інформації» 

№ Показник Критерії оцінки 

1. Доступ до інформації 

1 Інформація про діяльність ОМС ( контактна, провила роботи) 

3 = повна  

1 = неповна  

0 = відсутня 

2 
Інформація щодо міського голови (біографічні дані, декларації, 

графік прийому, повноваження) 

3 = повна  

1 = неповна  

0 = відсутня 

3 
Інформація про помічників міського голови (біографічні дані, 

декларації, графік прийому, повноваження) 

3 = повна  

1 = неповна  

0 = відсутня 

4 

Перелік виконавчих органів міської ради, їх  структура, місце 

розташування, режим роботи  

3 = повна  

1 = неповна  

0 = відсутня  

5 

Перелік комунальних підприємств, закладів  соціальної сфери, 

що надають послуги населенню, лікувальних, оздоровчих 

установ,  дошкільних та загальноосвітніх навчальних  закладів, 

які розміщені в місті із зазначенням  адреси, керівників, 

номерів телефонів, розпорядку роботи 

3 = повна  

1 = неповна  

0 = відсутня  

6 
Інформація щодо поточної діяльності ОМС (плани закупівель, 

бюджет, проекти, аукціони, конкурси, наявні вакансії) 

3 = повна  

1 = неповна  

0 = відсутня  

7 
Історико-культурна інформація (історія міста, символіка, 

пам’ятні дати, свята, мапа міста) 

3 = повна  

1 = неповна  

0 = відсутня  

8 Новини міста та анонси офіційних акцій та зустрічей 

3 = повна  

1 = неповна  

0 = відсутня  

9 Посилання на сайти інших органів влади 

3 = повна  

1 = неповна  

0 = відсутня  

2. Адміністративні послуги 

10 Контактні дані (адреса, тел., e-maіl) та години прийому  ЦНАП  
3 = наявна 

0 = відсутня 

11 

Перелік та класифікація адміністративних послуг, які 

надаються міською владою, наявність інформаційних карток 

адмінпослуг 

1 = наявна 

0 = відсутня 

12 
Можливість надіслати лист до ЦНАП на електронну пошту для 

отримання консультації 

3 = наявна 

0 = відсутня 
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Продовження таблиці А.1 

 

13 

Можливість подати заяву та документи для отримання 

адмінпослуги/здійснити запис до електронної черги через 

електронний кабінет користувача 

1 = наявна 

0 = відсутня 

14 
Можливість відслідкувати стан опрацювання заяви на 

отримання адмінпослуги 

1 = наявна 

0 = відсутня 

15 
Можливість завантажити бланки заяв на отримання 

адмінпослуги 

3 = наявна 

0 = відсутня 

16 
Можливість завантажити форми заяв та інших документів для 

видачі документів дозвільного характеру 

3 = наявна 

0 = відсутня 

17 
Інформація на сайті про розташування місць, де надаються 

необхідні запитувачам форми і бланки установи 

3 = наявна 

0 = відсутня 

18 
Наявність інструментів електронної реєстрації до дошкільних 

навчальних закладів міста 

1 = наявна 

0 = відсутня 

3.Зворотний зв’язок з громадськістю 

19 Наявність онлайн-приймальні міського голови 
1 = наявна 

0 = відсутня 

20 Наявність форми подання електронних звернень 
1 = наявна 

0 = відсутня 

21 Можливість прослідкувати опрацювання е-звернення 
1 = наявна 

0 = відсутня 

22 Оприлюднення на сайті статистики щодо звернень громадян 
1 = наявна 

0 = відсутня 

23 
Проведення онлайн-опитування громадськості з актуальних 

питань життя територіальної громади 

1 = наявна 

0 = відсутня 

24 Зв’язок сайту з соціальними мережами 
1 = наявна 

0 = відсутня 

25 Можливість залишити коментар через соціальну мережу 
1= наявна 

0 = відсутня 

26 
Можливість коментувати новини та інформаційні 

повідомлення 

1 = наявна 

0 = відсутня 

27 Можливість обговорення проектів актів міської ради 
1 = наявна 

0 = відсутня 

28 
Комунікативна платформа для зв’язку з диспетчерською 

службою міста в режимі реального часу (онлайн-чат) 

1 = наявна 

0 = відсутня 

29 
Онлайн-трансляція засідань міської ради (наявність 

спеціалізованого розділу або сервісу на сайті) 

1 = наявна 

0 = відсутня 

30 Можливість оцінити веб-сайт 
1 = наявна 

0 = відсутня 
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Закінчення таблиці А.1 

 

4. Доступ до публічної інформації 

31 

Інформація про спеціальний структурний підрозділ або 

відповідальну особу для забезпечення доступу до публічної 

інформації 

3 = наявна 

0 = відсутня 

32 Наявність форм запитів на публічну інформацію 
3 = наявна 

0 = відсутня 

33 
Можливість подати запит на публічну інформацію через 

електронну пошту 

3 = наявна 

0 = відсутня 

34 
Інформація про систему обліку (реєстр публічної інформації), 

види інформації, яку зберігає розпорядник 

3 = наявна 

0 = відсутня 

35 

Інформація про порядок складання, подання запиту на 

інформацію, оскарження рішень розпорядників інформації, дій 

чи бездіяльності 

3 = наявна 

0 = відсутня 

36 Звіти щодо задоволення запитів на інформацію 
3 = наявна 

0 = відсутня 

5. Оцінка організації діяльності центрів надання адміністративних послуг 

37 Наявність рецепції 
1 = наявна 

0 = відсутня 

38 Наявність системи електронної черги 
1 = наявна 

0 = відсутня 

39 
Наявність інформаційних електронних терміналів 

самообслуговування 

1 = наявна 

0 = відсутня 

40 Наявність зонування приміщення ЦНАП 
1 = наявна 

0 = відсутня 

41 Наявність системи безпеки ЦНАП 
1 = наявна 

0 = відсутня 

42 Наявність стендів з інформацією, зразками заяв тощо 
1 = наявна 

0 = відсутня 

43 

Створення умов для людей з обмеженими фізичними 

можливостями (наявність пандусів, пристосованих 

інформаційних терміналів, стендів) 

2 = наявність 

пандусу та інших 

умов 

1 = наявність 

лише пандусу 

0 = умови відсутні 

44 
Сповіщення користувачів про готовність результату щодо 

надання адміністративної послуги 

1 = наявне 

0 = відсутнє 

45 
Надання в приміщенні ЦНАП «супутніх» послуг (ксерокопія, 

банківські послуги тощо) 

1 = наявне 

0 = відсутнє 

46 
Наявність механізмів отримання думки споживачів (книги 

відгуків, скриньки для пропозицій, опитування на виході тощо) 

1 = наявні 

0 = відсутні 

47 Чи можливо здійснити попередній запис в ЦНАП? 
1 = так 

0 = ні 
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Таблиця А.2 – Критерії оцінки розвитку електронного урядування за 

категорією «Зручність користування веб-сайтом» 

№ Показник Критерії оцінки 

1 Наявність пошуку по сайту 
1 = наявна 

0 = відсутня 

2 Наявність мапи сайту 
1 = наявна 

0 = відсутня 

3 Можливість пошуку інформації за тегами 
1 = наявна 

0 = відсутня 

4 Наявність мобільної версії веб-сайту 
1 = наявна 

0 = відсутня 

5 Наявність версії веб-сайту для людей із вадами зору 
1 = наявна 

0 = відсутня 

6 
Можливість повернення на головну сторінку з будь-якої 

сторінки сайту 

1 = наявна 

0 = відсутня 

7 Наявність меню навігації на кожній сторінці сайту 
1 = наявна 

0 = відсутня 

8 Наявність багатомовної версії сайту 
1 = наявна 

0 = відсутня 
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Таблиця А.3 – Критерії оцінки розвитку електронного урядування за 

категорією «Оцінка системи електронного документообігу ОМС» 

№ Показник Критерії оцінки 

1 
Наявність системи внутрішнього електронного 

документообігу в органі місцевого самоврядування  

1 = наявна 

0 = відсутня 

2 

Кількість працівників (у відсотковому відношенні до 

загальної чисельності), що працюють із системою 

електронного документообігу 

3 = 76%–100% 

2 = 51%–75% 

1 = 1%–50% 

0 = 0% 

3 

Наявність у кожного працівника, який працює в 

системі електронного документообігу особистого 

пароля доступу до даних системи електронного 

документообігу 

100% = повна наявність  

50% = часткова наявність 

0% = не запроваджено 

4 
Наявність у кожного працівника органу місцевого 

самоврядування електронного цифрового підпису 

2 = у кожного працівника 

1 = у окремих працівників 

0 = відсутні 

5 
Наявність розподіленого доступу користувачів до 

системи електронного документообігу 

1 = наявний 

0 = відсутній 

6 
Наявність електронної системи реєстрації звернень 

громадян у системі електронного документообігу 

1 = наявна 

0 = відсутня 

7 
Наявність електронної реєстрації вхідних та вихідних  

документів 

1 = наявна 

0 = відсутня 

8 Сканування вхідної документації 

100% = всіх документів 

50% = частково 

0%  = не здійснюється 

9 
Наявність електронного архіву документів органу 

місцевого самоврядування 

1 = так 

0 = ні 

10 

Підключення до системи електронного 

документообігу ОМС комунальних підприємств (КП) 

та закладів міста 

2 = підключені всі КП 

1 = підключено частину КП 

0 = не підключено КП 

11 

Здійснення обміну електронними документами  з 

державними органами влади різних рівнів за 

допомогою систем електронного документообігу 

1 = обмін здійснюється 

0 = обміну не відбувається 

12 

Здійснення обміну електронними документами з 

іншими органами влади з використанням цифрового 

підпису 

1 = обмін здійснюється 

0 = обміну не відбувається 

13 
Інтеграція системи електронного документообігу із 

іншими системами 

2 = інтегрована з 2‑ма і > 

системами 

1 = інтегрована з 1 

системою 

0 = не інтегрована 

14 
Проведення навчання для персоналу щодо 

використання системи електронного документообігу 

1 = навчання відбуваються 

0 = навчання відсутні 

15 
Перевірка знань персоналу на вміння користуватись 

системою електронного документообігу 

1 = проводиться 

0 = не проводиться 

16 

Здійснення електронного візування нормативних 

документів міської ради в системі електронного 

документообігу 

1 = проводиться 

0 = не проводиться 

17 
Інтеграція системи електронного документообігу з 

мобільними пристроями 

1 = інтегрована 

0 = не інтегрована 
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ДОДАТОК Б 

 

Таблиця Б.1 – Критерії оцінки розвитку електронного урядування за 

категорією «Якість надання послуг та доступ до публічної інформації» 

 Якість надання послуг та доступ до публічної інформації 

№ 
Показник 

Критерії 

оцінки 

2014 2015 2016 2017 

1. Доступ до інформації 

1 
Інформація про діяльність ОМС ( 

контактна, провила роботи) 

3 = повна  

1 = неповна  

0 = відсутня 

3 3 3 3 

2 Інформація щодо міського голови 

(біографічні дані, декларації, графік 

прийому, повноваження) 

3 = повна  

1 = неповна  

0 = відсутня 

3 3 3 3 

3 Інформація про помічників міського 

голови (біографічні дані, декларації, 

графік прийому, повноваження) 

3 = повна  

1 = неповна  

0 = відсутня 

3 3 3 3 

 4 Перелік виконавчих органів міської ради, 

їх  структура, місце розташування, 

режим роботи  

3 = повна  

1 = неповна  

0 = відсутня  

3 3 3 3 

 5 Перелік комунальних підприємств, 

закладів  соціальної сфери, що надають 

послуги населенню, лікувальних, 

оздоровчих установ,  дошкільних та 

загальноосвітніх навчальних  закладів, 

які розміщені в місті із зазначенням  

адреси, керівників, номерів телефонів, 

розпорядку роботи 

3 = повна  

1 = неповна  

0 = відсутня  

3 3 3 3 

 6 Інформація щодо поточної діяльності 

ОМС (плани закупівель, бюджет, 

проекти, аукціони, конкурси, наявні 

вакансії) 

3 = повна  

1 = неповна  

0 = відсутня  

1 1 1 3 

 7 
Історико-культурна інформація (історія 

міста, символіка, пам’ятні дати, свята, 

мапа міста) 

3 = повна  

1 = неповна  

0 = відсутня  

 

3 3 3 3 

 8 

Новини міста та анонси офіційних акцій 

та зустрічей 

3 = повна  

1 = неповна  

0 = відсутня  

 

1 1 1 3 

 9 

Посилання на сайти інших органів влади 

3 = повна  

1 = неповна  

0 = відсутня  

3 3 3 3 

2. Адміністративні послуги 

10 Контактні дані (адреса, тел., e-maіl) та 

години прийому  ЦНАП  

3 = наявна 

0 = відсутня 

3 3 3 3 
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11 Перелік та класифікація 

адміністративних послуг, які надаються 

міською владою, наявність 

інформаційних карток адмінпослуг 

1 = наявна 

0 = відсутня 

3 3 3 3 

12 Можливість надіслати лист до ЦНАП на 

електронну пошту для отримання 

консультації 

3 = наявна 

0 = відсутня 

3 3 3 3 

13 Можливість подати заяву та документи 

для отримання адмінпослуги/здійснити 

запис до електронної черги через 

електронний кабінет користувача 

1 = наявна 

0 = відсутня 

1 1 1 1 

14 Можливість відслідкувати стан 

опрацювання заяви на отримання 

адмінпослуги 

1 = наявна 

0 = відсутня 

1 1 1 1 

15 Можливість завантажити бланки заяв на 

отримання адмінпослуги 

3 = наявна 

0 = відсутня 

3 3 3 3 

16 Можливість завантажити форми заяв та 

інших документів для видачі документів 

дозвільного характеру 

3 = наявна 

0 = відсутня 

3 3 3 3 

17 Інформація на сайті про розташування 

місць, де надаються необхідні 

запитувачам форми і бланки установи 

3 = наявна 

0 = відсутня 

3 3 3 3 

18 Наявність інструментів електронної 

реєстрації до дошкільних навчальних 

закладів міста 

1 = наявна 

0 = відсутня 

1 1 1 1 

3.Зворотний зв’язок з громадськістю     

№ 
Показник 

Критерії 

оцінки 

    

19 Наявність онлайн-приймальні міського 

голови 

1 = наявна 

0 = відсутня 

1 1 1 1 

20 Наявність форми подання електронних 

звернень 

1 = наявна 

0 = відсутня 

1 1 1 1 

21 Можливість прослідкувати опрацювання 

е-звернення 

1 = наявна 

0 = відсутня 

1 1 1 1 

22 Оприлюднення на сайті статистики щодо 

звернень громадян 

1 = наявна 

0 = відсутня 

0 1 1 1 

23 Проведення онлайн-опитування 

громадськості з актуальних питань життя 

територіальної громади 

1 = наявна 

0 = відсутня 

0 1 0 1 

24 
Зв’язок сайту з соціальними мережами 

1 = наявна 

0 = відсутня 

1 1 1 1 

25 Можливість залишити коментар через 

соціальну мережу 

1= наявна 

0 = відсутня 

1 1 1 1 
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Продовження таблиці Б.1 

 
26 Можливість коментувати новини та 

інформаційні повідомлення 

1 = наявна 

0 = відсутня 

1 1 1 1 

27 Можливість обговорення проектів актів 

міської ради 

1 = наявна 

0 = відсутня 

1 1 1 1 

28 Комунікативна платформа для зв’язку з 

диспетчерською службою міста в режимі 

реального часу (онлайн-чат) 

1 = наявна 

0 = відсутня 

1 1 1 1 

29 Онлайн-трансляція засідань міської ради 

(наявність спеціалізованого розділу або 

сервісу на сайті) 

1 = наявна 

0 = відсутня 

0 1 0 0 

30 
Можливість оцінити веб-сайт 

1 = наявна 

0 = відсутня 

1 1 1 1 

4. Доступ до публічної інформації     

31 Інформація про спеціальний структурний 

підрозділ або відповідальну особу для 

забезпечення доступу до публічної 

інформації 

3 = наявна 

0 = відсутня 

3 3 3 3 

32 Наявність форм запитів на публічну 

інформацію 

3 = наявна 

0 = відсутня 

3 3 3 3 

33 Можливість подати запит на публічну 

інформацію через електронну пошту 

3 = наявна 

0 = відсутня 

3 3 3 3 

34 Інформація про систему обліку (реєстр 

публічної інформації), види інформації, 

яку зберігає розпорядник 

3 = наявна 

0 = відсутня 

3 3 3 3 

35 Інформація про порядок складання, 

подання запиту на інформацію, 

оскарження рішень розпорядників 

інформації, дій чи бездіяльності 

3 = наявна 

0 = відсутня 

3 3 3 3 

36 Звіти щодо задоволення запитів на 

інформацію 

3 = наявна 

0 = відсутня 

3 3 3 3 

5. Оцінка організації діяльності центрів надання 

адміністративних послуг 

    

37 
Наявність рецепції 

1 = наявна 

0 = відсутня 

1 1 1 1 

38 
Наявність системи електронної черги 

1 = наявна 

0 = відсутня 

1 1 1 1 

39 Наявність інформаційних електронних 

терміналів самообслуговування 

1 = наявна 

0 = відсутня 

1 1 1 1 

40 
Наявність зонування приміщення ЦНАП 

1 = наявна 

0 = відсутня 

1 1 1 1 

41 
Наявність системи безпеки ЦНАП 

1 = наявна 

0 = відсутня 

1 1 1 1 
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Продовження таблиці Б.1 

 

42 Наявність стендів з інформацією, 

зразками заяв тощо 

1 = наявна 

0 = відсутня 

1 1 1 1 

43 

Створення умов для людей з 

обмеженими фізичними можливостями 

(наявність пандусів, пристосованих 

інформаційних терміналів, стендів) 

2 = 

наявність 

пандусу та 

інших умов 

1 = 

наявність 

лише 

пандусу 

0 = умови 

відсутні 

1 1 1 2 

44 Сповіщення користувачів про готовність 

результату щодо надання 

адміністративної послуги 

1 = наявне 

0 = відсутнє 

1 1 1 1 

45 Надання в приміщенні ЦНАП «супутніх» 

послуг (ксерокопія, банківські послуги 

тощо) 

1 = наявне 

0 = відсутнє 

1 1 1 1 

46 Наявність механізмів отримання думки 

споживачів (книги відгуків, скриньки для 

пропозицій, опитування на виході тощо) 

1 = наявні 

0 = відсутні 

1 1 1 1 

47 Чи можливо здійснити попередній запис 

в ЦНАП? 

1 = так 

0 = ні 

1 1 1 1 

 Всього: 81 84 82 90 
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Таблиця Б.2 – Критерії оцінки розвитку електронного урядування за 

категорією «Зручність користування веб-сайтом» 

2. Зручність користування веб-сайтом 

№ 
Показник 

Критерії 

оцінки 

Оцінка за роками 

2014 2015 2016 2017 

1 Наявність пошуку по сайту 
1 = наявна 

0 = відсутня 

1 1 1 1 

2 Наявність мапи сайту 
1 = наявна 

0 = відсутня 

1 1 1 1 

3 
Можливість пошуку інформації за 

тегами 

1 = наявна 

0 = відсутня 

1 1 1 1 

4 Наявність мобільної версії веб-сайту 
1 = наявна 

0 = відсутня 

1 1 1 1 

5 
Наявність версії веб-сайту для людей 

із вадами зору 

1 = наявна 

0 = відсутня 

0 0 0 1 

6 
Можливість повернення на головну 

сторінку з будь-якої сторінки сайту 

1 = наявна 

0 = відсутня 

1 1 1 1 

7 
Наявність меню навігації на кожній 

сторінці сайту 

1 = наявна 

0 = відсутня 

1 1 1 1 

8 Наявність багатомовної версії сайту 
1 = наявна 

0 = відсутня 

0 0 1 1 

 Всього: 6 6 7 8 
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Таблиця Б.3 – Критерії оцінки розвитку електронного урядування за 

категорією «Оцінка системи електронного документообігу ОМС» 

3. Оцінка системи електронного документообігу ОМС 

№ 
Показник Критерії оцінки 

Оцінка за роками 

2014 2015 2016 2017 

1 

Наявність системи внутрішнього 

електронного документообігу в 

органі місцевого самоврядування та 

його підрозділах 

1 = наявна 

0 = відсутня 

1 1 1 1 

2 

Кількість працівників (у 

відсотковому відношенні до 

загальної чисельності), що працюють 

із системою електронного 

документообігу 

3 = 76%–100% 

2 = 51%–75% 

1 = 1%–50% 

0 = 0% 

1 1 1 2 

3 

Наявність у кожного працівника, 

який працює в системі електронного 

документообігу особистого пароля 

доступу до даних системи 

електронного документообігу 

2 = 100% 

наявність  

1 = часткова 

наявність 

0 = не 

запроваджено 

1 2 2 2 

4 

Наявність у кожного працівника 

органу місцевого самоврядування 

електронного цифрового підпису 

2 = у кожного 

працівника 

1 = у окремих 

працівників 

0 = відсутні 

2 2 2 2 

5 

Наявність розподіленого доступу 

користувачів до системи 

електронного документообігу 

1 = наявний 

0 = відсутній 

1 1 1 1 

6 

Наявність електронної системи 

реєстрації звернень громадян у 

системі електронного 

документообігу 

1 = наявна 

0 = відсутня 

1 1 1 1 

7 
Наявність електронної реєстрації 

вхідних та вихідних  документів 

1 = наявна 

0 = відсутня 

1 1 1 1 

8 Сканування вхідної документації 

2 = сканування 

всіх документів 

1 = сканування 

частини 

документів 

0 = сканування 

не здійснюється 

1 2 2 2 
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Закінчення таблиці Б.3 

 

9 

Наявність електронного архіву 

документів органу місцевого 

самоврядування 

1 = так 

0 = ні 

1 1 1 1 

10 

Підключення до системи 

електронного документообігу ОМС 

комунальних підприємств (КП) та 

закладів міста 

2 = підключені 

всі КП 

1 = підключено 

частину КП 

0 = не 

підключено КП 

0 0 0 0 

11 

Здійснення обміну електронними 

документами  з державними 

органами влади різних рівнів за 

допомогою систем електронного 

документообігу 

1 = обмін 

здійснюється 

0 = обміну не 

відбувається 

1 1 1 1 

12 

Здійснення обміну електронними 

документами з іншими органами 

влади з використанням цифрового 

підпису 

1 = обмін 

здійснюється 

0 = обміну не 

відбувається 

1 1 1 1 

13 

Інтеграція системи електронного 

документообігу із іншими системами 

(геоінформаційна система, 

електронна пошта, електронні 

сервіси, бази даних, інші СЕД тощо) 

2 = інтегрована з 

2‑ма і більше 

системами 

1 = інтегрована з 

1 системою 

0 = не 

інтегрована 

1 1 2 2 

14 

Проведення навчання для персоналу 

щодо використання системи 

електронного документообігу 

1 = навчання 

відбуваються 

0 = навчання 

відсутні 

1 1 1 1 

15 

Перевірка знань персоналу на вміння 

користуватись системою 

електронного документообігу 

1 = проводиться 

0 = не 

проводиться 

0 0 0 1 

16 

Здійснення електронного візування 

нормативних документів міської 

ради в системі електронного 

документообігу 

1 = проводиться 

0 = не 

проводиться 

1 1 1 1 

17 

Інтеграція системи електронного 

документообігу з мобільними 

пристроями 

1 = інтегрована 

0 = не 

інтегрована 

0 0 0 1 

 Всього: 15 17 18 21 

 


