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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Відповідно до положень ст. 1 Конституції України 

наша держава є демократичною, соціальною, правовою державою. Вказане 

визначило актуальну потребу у формуванні концептуальної моделі та 

механізмів функціонування такої держави. Водночас в умовах дії 

глобалізаційних процесів та національних викликів забезпечити органічну 

системність та структурність функціонування наявної правової та соціально-

політичної реальності, на жаль, досі не вдалося. Причиною цьому стали 

численні різноаспектні перетворення, відсутність науково обґрунтованих 

системних поглядів на розробку концептуальної моделі та механізмів 

функціонування України як демократичної, соціальної, правової держави та 

єдиного підходу до їх реалізації. Одночасно запровадження прогресивних 

новацій у такому вигляді, як їх протягом останніх двох десятиліть намагалися 

інтерпретувати у норми законодавства України, виявилося цілком некоректним 

щодо існуючих реалій.  

Видається, що стрімке впровадження інформаційно-комунікаційних 

технологій сприятиме становленню України як повноцінної цифрової держави 

нарівні з іншими розвиненими державами. Крім того, їх впровадження та 

інтенсифікація має бути підґрунтям трансформаційних змін, спрямованих на 

забезпечення: людського розвитку, розвитку охорони здоров’я, освіти, 

культури, промисловості та інших сфер життя, нових форм взаємовідносин 

людини та держави. У цьому контексті найважливішим завданням права як 

науки стала розробка моделі правового регулювання цифрових технологій, що 

дасть змогу утримати баланс між збереженням фундаментальних суспільно-

правових цінностей та безперешкодним розвитком інноваційних технологій, 

спрямованих на поліпшення якості життя. Адже процес цифровізації в Україні, 

який сприяє формуванню нового типу держави, орієнтованої на задоволення 

потреб громадян, став новим викликом для розвитку та становлення правової 

системи на сучасному етапі, що вимагає всебічного теоретичного вивчення та 

обґрунтування. 

Водночас слід зазначити, що в Україні активно реалізуються заходи щодо 

практичного впровадження, освоєння та інтеграції цифрових сервісних 

технологій і в систему публічного адміністрування, яку натепер реально 

орієнтовано на вимоги міжнародно-правових стандартів. Вбачається, що за 

умов євроінтеграційного курсу Української держави сфера цифрової 

трансформації стала віддзеркаленням практичного позитивного європейського 

досвіду в частині обраної моделі публічного адміністрування. При цьому за 

умов удосконалення публічного адміністрування шляхом застосування 

інформаційно-комунікаційних технологій в управлінні державними та 

суспільними справами з метою досягнення сталого розвитку держави та 

забезпечення публічних інтересів населення процесами інформатизації, 

комп’ютеризації та діджиталізації опосередковано необхідність впровадження 

високого рівня організації функціонування суб’єктів публічного 

адміністрування, використання електронних форм їх взаємодії з населенням та 

https://ips.ligazakon.net/document/view/z960254k?ed=2004_12_08&an=825259
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застосування нових інформаційно-комунікативних методів під час надання 

адміністративних послуг тощо. Однак наразі не існує загальноприйнятих та 

гармонізованих визначень і правових дефініцій, а цифрові технології вже 

стрімко впроваджуються у виконавчо-розпорядчу діяльність суб’єктів 

публічної адміністрації. І хоча стрімкий розвиток інформаційних технологій, 

результатом якого стала цифрова трансформація усіх сфер суспільного життя, 

не може не враховуватися та не чинити вплив на діяльність суб’єктів публічної 

адміністрації. Водночас впровадження новітніх інформаційних технологій у 

діяльність суб’єктів публічної адміністрації вимагає як належної та своєчасної 

законодавчої фіксації (оскільки в протилежному разі будуть відсутніми правові 

підстави їх застосування суб’єктами публічної адміністрації), так і ґрунтованих 

наукових досліджень. 

Ідентифікація ж ключових проблем цифрової трансформації різних сфер 

суспільного життя зумовила необхідність системних законодавчих перетворень 

та проведення відповідного реформування, від якості яких залежить міра 

використання можливостей цифрової трансформації, розвиток конкуренції та 

інновацій, оперативне реагування держави на потреби та вимоги громадян. 

Однак означені перетворення та реформування необхідно здійснювати 

винятково з урахуванням національних потреб та об’єктивних умов, на підставі 

зваженого та обґрунтованого правового аналізу, що дасть змогу забезпечити 

стійкість публічного адміністрування у сфері цифрової трансформації, а в 

результаті перейти на більш високий технологічний рівень розвитку та надання 

державних адміністративних послуг, а також стимулювати розвиток відкритого 

інформаційного суспільства як одного з важливих чинників розвитку 

демократії та підвищення якості життя громадян України. 

Зазначене свідчить про безумовну доктринальну та праксеологічну 

актуальність проведення комплексного наукового дослідження публічного 

адміністрування у сфері цифрової трансформації в Україні. Таким чином, 

теоретична та практична значимість обраної теми, її недостатня теоретична 

розробленість та актуальність зумовили необхідність та важливість 

теоретичного обґрунтування та внесення науково аргументованих пропозицій 

та рекомендацій щодо подальшого удосконалення публічного адміністрування 

у сфері цифрової трансформації в Україні. 

Науково-теоретичне підґрунтя для написання дисертації становлять праці 

таких провідних вітчизняних і зарубіжних фахівців у галузі адміністративного 

права, які досліджували сферу публічного адміністрування та її основні 

детермінанти, як В.Б. Авер’янов, Д.М. Бахрах, М.В. Бевзенко, Ю.П. Битяк, 

В.Р. Біла, В.В. Галунько, О.П. Голубицький, О.О. Губанов, П.І. Жежнич, 

І.Б. Коліушко, Т.О. Коломоєць, В.К. Колпаков, І.В. Клименко, К.О. Линьов, 

Р.С. Мельник, О.І. Миколенко, В.І. Мищишин, С.В. Пєтков, Г.Г. Почепцов, 

Д.В. Приймаченко, О.М. Соловйов, В.В. Тильчик, В.П. Тимощук, О.Б. Шевчук 

та інші. Варто вказати на особливу джерельну цінність розробок із 

проблематики упровадження інформатизованих послуг у процеси державного 

управління, здійснених В.І. Бирковичем, Т.І. Бирковичем, О.С. Кабанець, 
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О.В. Карпенко, В.С. Куйбідою, В.М. Кузьменком, В.В. Наместніком, 

В.Ю. Степановим та іншими.  

Не применшуючи наукової ваги зазначених праць, зауважимо, що для 

дослідження проблематики публічного адміністрування у сфері цифрової 

трансформації в Україні фундаментальними є наукові роботи вчених, які 

розглядали питання цифрової трансформації як одного із основних механізмів 

для економічного зростання та розвитку відкритого інформаційного суспільства 

як одного із важливих чинників розвитку демократії в Україні, зокрема такими 

є дисертаційні роботи: С.І. Туль «Трансформація світового ринку праці в 

умовах діджиталізації» (2019), Н.А. Азьмук «Стратегічні напрями 

збалансування розвитку національного ринку праці та цифрової 

економіки» (2020), В.М. Кузьменка «Цифровізація публічних послуг органів 

самоорганізації населення в Україні» (2020), М.В. Ліпіна «Освіта і влада в 

соціально-культурних викликах інформаційного світу» (2020), 

О.Г. Мазура «Модернізація адміністративних процесів в органах публічного 

управління в умовах цифрової трансформації суспільства» (2020), Я.Ю. Матчук 

«Цифрова дипломатія як чинник взаємодії України з країнами – сусідами 

ЄС» (2020), О.Ф. Сєнкевича «Трансформація територіально-економічних 

систем в умовах розвитку цифрової економіки та суспільства» (2020), 

І.В. Струтинської «Цифрова трансформація як імператив інноваційного 

розвитку бізнес-структур» (2020). 

Важливою доктринальною основою стали також фундаментальні праці 

науковців у галузі загальної теорії права та інших правових наук, а саме: 

С.С. Алексеєва, К.С. Бельського, І.Л. Бородіна, Я.В. Гайворонської, 

Н.В. Галіциної, Р.А. Калюжного, О.В. Малька, Т.О. Мацелик, А.А. Пухтецької, 

О.П. Рябченко, М.І. Смоковича, І.М. Сопілко, В.Д. Сорокіна, С.Г. Стеценка, 

В.І. Теремецького, В.В. Чайки, А.Є. Шевченка та інших авторів. 

Проте, попри достатньо широке коло науково-дослідних робіт та 

практичних напрацювань з питань цифровізації та цифрової трансформації, 

комплексних досліджень, присвячених публічному адмініструванню у сфері 

цифрової трансформації на сучасному етапі розвитку держави, в Україні 

проведено не було. У контексті ж стрімкого реформування та оновлення 

законодавства логіка попередніх наукових досліджень та інтереси практики 

зумовлюють актуальність потреби вирішення на науковому рівні низки 

дискусійних питань, які стосуються публічного адміністрування у сфері 

цифрової трансформації, науковим «базисом» для якого стали праці вказаних 

вчених. 

Зв’язок роботи із науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження виконано в межах планів наукових досліджень 

Запорізького національного університету на 2015–2019 рр., комплексних 

наукових проєктів «Основні напрямки удосконалення законодавства України в 

умовах євроінтеграційних процесів» (номер державної реєстрації 0115U00710) 

та «Дослідження основних напрямків реформування законодавства України в 

контексті глобалізаційних процесів» (номер державної реєстрації 

0111U008532). Крім того, проблематика дослідження є пов’язаною із 

https://abstracts.donnu.edu.ua/article/view/7394
https://abstracts.donnu.edu.ua/article/view/7394
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підготовкою змін до адміністративного законодавства та безпосередньо 

стосується Концепції адміністративної реформи в Україні, затвердженої Указом 

Президента України від 22.07.1998 р. № 810/98; Стратегії сталого розвитку 

«Україна – 2020», схваленої Указом Президента України від 12.01.2015 р. 

№ 5/2015; Стратегії реформування судоустрою, судочинства та суміжних 

правових інститутів на 2015–2020 рр., затвердженої Указом Президента 

України від 20.05.2015 р. № 276; Плану законодавчого забезпечення реформ в 

Україні, схваленого Постановою Верховної Ради України від 04.06.2015 р. 

№ 509-VІІ; Національної стратегії сприяння розвитку громадянського 

суспільства в Україні на 2016–2020 роки, затвердженої Указом Президента 

України від 26.02.2016 р. № 68/2016; Стратегії реформування державного 

управління України на період до 2021 року, схваленої розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 24.06.2016 р. № 474-р; Стратегії комунікації у 

сфері європейської інтеграції на 2018–2021 роки, схваленої розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 25.10.2017 р. № 779-р.; Стратегії розвитку 

наукових досліджень Національної академії правових наук України на 2016–

2020 рр., затвердженої постановою загальних зборів Національної академії 

правових наук України від 03.03.2016 р. 

Мета і задачі дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає у тому, 

щоб на основі комплексного аналізу положень чинного законодавства України, 

міжнародних правових актів та проєктів законів, вітчизняних та зарубіжних 

наукових, навчальних, публіцистичних джерел, з урахуванням вітчизняних 

наукових теорій та позитивного досвіду, обґрунтувати теоретичні положення та 

розробити практичні рекомендації щодо вдосконалення публічного 

адміністрування у сфері цифрової трансформації в Україні. 

Для досягнення поставленої мети у дисертації поставлено такі основні 

задачі: 

 охарактеризувати стан та напрями розвитку наукової думки щодо 

публічного адміністрування у сфері цифрової трансформації в Україні; 

 розкрити методологію дослідження публічного адміністрування у сфері 

цифрової трансформації; 

 описати специфіку цифрової трансформації як об’єкта публічного 

адміністрування; 

 розкрити особливості юридичного забезпечення публічного 

адміністрування у сфері цифрової трансформації; 

 визначити основні сутнісні характеристики виконавчо-розпорядчої 

діяльності в умовах цифрової трансформації в Україні; 

 встановити специфіку надання адміністративних послуг за допомогою 

інформаційно-телекомунікаційних технологій; 

 окреслити специфіку забезпечення прав людини та громадянина в умовах 

цифрової трансформації; 

 охарактеризувати нормативні акти як інструмент публічного 

адміністрування у сфері цифрової трансформації; 

 розкрити особливості адміністративних актів як інструмента публічного 

адміністрування у сфері цифрової трансформації; 
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 з’ясувати особливості укладення адміністративних договорів як 

зовнішнього відображення інструментального механізму публічного 

адміністрування у сфері цифрової трансформації; 

 розробити концептуальні пропозиції теоретичного та практичного 

характеру, зорієнтовані на підвищення ефективності публічного 

адміністрування у сфері цифрової трансформації в Україні. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, які виступають змістовним 

відображенням публічного адміністрування у сфері цифрової трансформації. 

Предметом дослідження є публічне адміністрування у сфері цифрової 

трансформації в Україні. 

Методи дослідження. Методологічною основою дисертаційної роботи є 

сукупність загальнонаукових і спеціальних методів та прийомів наукового 

пізнання, практичне застосування яких дало змогу здобути науково 

обґрунтовані висновки. Базовою методологічною основою дисертації є 

діалектичний метод, який дав змогу розкрити предмет дослідження системно, 

повно, у динаміці та взаємозв’язку його структурних складників. 

У роботі використано формально-логічний метод, спрямований на 

дослідження основних понять (розділи 1–3); системно-структурний метод, що 

дав можливість здійснити класифікацію нормативно-правових актів, які 

регулюють цифрову трансформацію в Україні (підрозділ 1.4). Логічний метод 

дослідження зумовив послідовність викладених суджень та умовиводів. Його 

застосування дало змогу сформулювати такі базові поняття, як «цифрова 

трансформація», «публічне адміністрування у сфері цифрової трансформації», 

«публічне адміністрування в умовах цифрової трансформації» та інші. 

Застосування діалектичного та структурно-логічного методів дало змогу 

дослідити інструменти публічного адміністрування, через які реалізується 

діяльність суб’єктів публічного адміністрування у сфері цифрової 

трансформації, та виокремити основні проблеми їх застосування 

(підрозділи 3.1, 3.2, 3.3). Методи моделювання та прогнозування використано 

під час  розробці та формулюванні напрямів вдосконалення та практичних 

засад підвищення ефективності публічного адміністрування у сфері цифрової 

трансформації в Україні (підрозділи 1.3, 1.4, 2.1–2.3, 3.1–3.3). 

Комплексне застосування вказаних методів забезпечило повноту та 

об’єктивність положень, наведених у дисертації. 

Науково-теоретичне підґрунтя дисертаційного дослідження становлять 

праці вчених у галузі теорії держави та права, адміністративного права та 

процесу, конституційного права та інших галузевих правових наук. 

Нормативну основу роботи становлять Конституція України, акти 

Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, 

центральних органів виконавчої влади, міжнародні нормативно-правові акти, 

ратифіковані у встановленому законом порядку, що закріплюють категорії та 

поняття концепції публічного адміністрування у сфері цифрової трансформації. 

Емпіричну базу дослідження становлять узагальнення практичної діяльності 

суб’єктів публічної адміністрації, функціонування яких є змістовним елементом 
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публічного адміністрування у сфері цифрової трансформації, політико-правова 

публіцистика, словниково-довідкові видання, статистичні матеріали. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що дисертаційне 

дослідження є однією із перших спроб комплексно, з використанням сучасних 

методів пізнання та з урахуванням новітніх досягнень науки адміністративного 

права, визначити сутність, систему та структуру, розкрити особливості 

публічного адміністрування у сфері цифрової трансформації в Україні. У 

результаті проведеного дослідження сформульовано низку нових 

концептуальних наукових положень і висновків, запропонованих особисто 

здобувачем. Основні з них такі:  

уперше: 

 здійснено розмежування понять «публічне адміністрування у сфері 

цифрової трансформації» та «публічне адміністрування в умовах цифрової 

трансформації»; 

 визначено поняття «цифрова трансформація» як система заходів з 

перетворення, удосконалення різних галузей суспільного життя шляхом 

інтеграції інформаційних та телекомунікаційних технологій у такі сфери 

суспільних відносин задля розвитку відкритого інформаційного суспільства, 

підвищення продуктивності, економічного зростання, створення робочих місць, 

а також підвищення якості життя громадян України; 

 з’ясовано специфіку укладання адміністративних договорів, яку 

опосередковано відображенням інструментального механізму публічного 

адміністрування у сфері цифрової трансформації; 

 запропоновано комплексний підхід до розвитку публічного 

адміністрування у сфері цифрової трансформації в Україні, в основу якого 

покладено використання таких компонентів: організаційно-правового, 

кадрового, мобільного, Інтернет-компоненту та маркетингового; 

удосконалено: 

 положення щодо визначення суспільних відносин у сфері цифрової 

трансформації як об’єкт публічного адміністрування; 

 класифікацію нормативно-правових актів, якими врегульовано цифрову 

трансформацію в Україні, шляхом виокремлення: 1) нормативно-правових 

актів, що визначають цифрову трансформацію як невіддільну частину 

реформування публічного адміністрування; 2) нормативно-правових актів, які 

визначають пріоритетні напрями цифрової трансформації в Україні; 

3) нормативно-правових актів, що визначають правовий статус суб’єктів 

публічної адміністрації у сфері цифрової трансформації; 

 положення щодо доцільності трактування виконавчо-розпорядчої 

діяльності, яка відображає якісні ознаки цифрової трансформації в Україні, 

крізь призму правових та неправових форм публічного адміністрування; 

 визначення електронної адміністративної послуги як результату 

здійснення владних повноважень суб’єктом надання адміністративних послуг із 

застосуванням інформаційно-телекомунікаційних технологій у межах 

електронної взаємодії між суспільством та державою; 
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набули подальшого розвитку: 

 положення щодо впорядкування міжнародними документами, з одного 

боку, основних орієнтирів забезпечення прав людини через застосування 

механізмів цифрової трансформації, а з іншого – необхідності цифрової 

трансформації у сфері надання публічних послуг та співпраці органів 

публічного адміністрування і громадян; 

 теза щодо обґрунтування потреби перегляду існуючих теоретичних та 

праксеологічних підходів до методів публічного адміністрування у зв’язку з 

використанням інформаційно-телекомунікаційних технологій у різних сферах 

суспільних відносин; 

 аргументи щодо необхідності розробки Єдиної стратегії впровадження 

електронних адміністративних послуг в Україні, яка б передбачала єдині 

принципи, норми і правила, що забезпечують процес надання електронних 

адміністративних послуг. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що 

сформульовані в дисертації теоретичні положення, пропозиції та рекомендації 

становлять як науково-теоретичний, так і практичний інтерес, сприятимуть 

удосконаленню публічного адміністрування у сфері цифрової трансформації в 

Україні. Одержані результати можуть бути використаними та 

використовуються у таких напрямах: 

 у науково-дослідній сфері – як фундамент для розв’язання та подальшого 

дослідження проблематики публічного адміністрування у сфері цифрової 

трансформації в Україні; 

 правотворчій діяльності – з метою вдосконалення нормативно-правових 

актів, якими встановлено засади публічного адміністрування у сфері цифрової 

трансформації в Україні; 

 у правозастосовній діяльності – для підвищення ефективності практичної 

реалізації визначеної національним законодавством діяльності, яка складає 

зміст публічного адміністрування у сфері цифрової трансформації; 

 у навчальному процесі – під час викладання навчальної дисципліни 

«Адміністративне право», для підготовки відповідних розділів підручників, 

навчальних посібників, курсів лекцій, а також під час підготовки студентами 

наукових робіт. 

Апробація результатів дисертації. Результати дослідження, його основні 

висновки та рекомендації оприлюднено на 5 міжнародних науково-практичних 

конференціях: «Теоретичні та практичні проблеми правового регулювання 

суспільних відносин» (м. Харків, 2020 р.); «Право як ефективний суспільний 

регулятор» (м. Львів, 2020 р.); «Правове забезпечення політики держави на 

сучасному етапі її розвитку» (м. Харків, 2020 р.); «Правове життя: сучасний 

стан та перспективи розвитку» (м. Запоріжжя, 2020 р.); «Місце юридичних наук 

у формуванні правової культури сучасної людини» (м. Запоріжжя, 2020 р.). 

Публікації. Основні положення, висновки та рекомендації, що містяться у 

дисертаційній роботі, викладено в 10 публікаціях, у тому числі у 5 наукових 

статтях, з яких 4 опубліковано у виданнях, що визнані як фахові з юридичних 
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наук, і 1 стаття – у зарубіжному науковому виданні, а також у 5 тезах 

доповідей, оприлюднених на міжнародних науково-практичних конференціях. 

Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, які 

містять десять підрозділів, висновків, додатків та списку використаних джерел. 

Загальний обсяг дисертації становить 196 сторінок. Список використаних 

джерел налічує 207 найменувань. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, висвітлено ступінь 

наукової дослідженості обраної для аналізу проблематики, підкреслено зв’язок 

роботи з науковими програмами, планами, темами, визначено мету і задачі, 

об’єкт і предмет дисертації, нормативну основу та емпіричну базу. Наведено 

використані наукові методи дослідження, сформульовано наукову новизну та 

практичне значення отриманих результатів, зазначено особистий внесок 

здобувача, наведено дані щодо апробації результатів дослідження, публікацій, 

структури та обсягу дисертації. 

Розділ 1 «Теоретико-методологічні засади дослідження публічного 

адміністрування у сфері цифрової трансформації» складається з чотирьох 

підрозділів і присвячений з’ясуванню фундаментальних питань публічного 

адміністрування у сфері цифрової трансформації, а також оцінці сучасного 

стану правового регулювання означеної сфери. 

У підрозділі 1.1 «Стан та напрямки розвитку наукової думки щодо 

публічного адміністрування у сфері цифрової трансформації в Україні» 

обґрунтовано доктринальну незавершеність дослідження проблематики 

публічного адміністрування у сфері цифрової трансформації в Україні, яка 

дозволила говорити про: відсутність (або малоопрацьованість) теоретичної 

частини, що поєднується із наявністю малочисельних, переважно орієнтованих 

на практику, розробок. 

Акцентовано увагу, що, попри те, що окремі аспекти публічного 

адміністрування у сфері цифрової трансформації в Україні частково входили до 

предмета багатьох наукових праць, присвячених трансформаційним змінам 

концептуальної моделі та механізмів функціонування України як 

демократичної, соціальної, правової держави, пошуки у цьому напрямі не 

можна вважати вичерпаними. По-перше, більшість напрацювань стосуються 

лише окремих аспектів публічного адміністрування у сфері цифрової 

трансформації, але не його сутності чи специфіки. По-друге, в 

адміністративному праві взагалі є відсутнім доктринальне обґрунтування 

публічного адміністрування у сфері цифрової трансформації. По-третє, наявні 

дослідження проведено, переважно, в контексті виключно «цифровізації» 

окремих сфер публічного адміністрування шляхом запровадження 

інформаційно-комунікаційних технологій з метою підвищення його 

ефективності, без проведення чіткої межі з публічним адмініструванням у сфері 

цифрової трансформації. По-четверте, заплановані на сучасному етапі процеси 

«цифровізації» українського суспільства як важливі чинники розвитку 
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демократії та підвищення якості життя громадян України вимагають значного 

оновлення нормативних приписів, а також визначення специфіки суспільних 

відносин у сфері цифрової трансформації як об’єкта адміністративно-правового 

регулювання, що досі практично не стало предметом глибокого теоретичного 

опрацювання. 

Обґрунтовано, що розвиток концепції публічного адміністрування у сфері 

цифрової трансформації вимагає не лише термінологічних змін, але й якісного 

переосмислення системи та відповідних елементів, що ускладнено за браком 

історичного надбання її формування в умовах правової держави на теренах 

України. 

З огляду на виявлені позитивні та дискусійні положення теорії публічного 

адміністрування у сфері цифрової трансформації запропоновано два ключові 

аспекти подальших наукових розвідок у наведеному напрямі. 

У підрозділі 1.2 «Методологія дослідження публічного адміністрування у 

сфері цифрової трансформації» зазначену методологію розглянуто як 

сукупність загальнонаукових (у тому числі системного аналізу) та спеціально-

юридичних методів наукового пізнання, зумовлених системним підходом до 

дослідження публічного адміністрування у сфері цифрової трансформації як 

одиничного об’єкта та як структурного елемента публічного адміністрування 

загалом. Охарактеризовано методологічний інструментарій, який дозволив 

всебічно здійснити пізнання предмета дослідження, з’ясувавши історико-

теоретичні передумови, переваги та недоліки публічного адміністрування у 

сфері цифрової трансформації в Україні, а також окреслити перспективи його 

удосконалення в сучасних умовах. 

У підрозділі 1.3 «Цифрова трансформація як об’єкт публічного 

адміністрування» досліджено особливості суспільних відносин у сфері 

цифрової трансформації як об’єкта публічного адміністрування. Акцентовано 

увагу на тому, що поширення процесів інформатизації, комп’ютеризації та 

діджиталізації, які утворюють сферу цифрової трансформації України, 

вимагають від держави забезпечення високого рівня організації суб’єктів 

публічного адміністрування, використання електронних форм їх взаємодії з 

населенням та застосування нових інформаційно-комунікативних методів у 

сфері управління державними та суспільними справами. 

Визначено, що діяльність суб’єктів публічного адміністрування у сфері 

цифрової трансформації реалізується через інструменти публічного 

адміністрування – нормативні акти, адміністративні акти та адміністративні 

договори, а також шляхом прийняття проєктів та стратегій, що мають на меті: 

1) реформування окремих сфер суспільного життя; 2) визначення загальних 

аспектів цифрової трансформації України. 

Акцентовано увагу на тому, що спеціальним суб’єктом публічного 

адміністрування, на якого покладено обов’язки щодо формування та реалізації 

державної політики у сферах цифровізації, електронного документообігу, 

надання електронних адміністративних послуг та електронної ідентифікації, є 

Міністерство цифрової трансформації України. 
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У підрозділі 1.4 «Юридичне забезпечення публічного адміністрування у 

сфері цифрової трансформації» проаналізовано стан правового регулювання 

цифрової трансформації в Україні, що відображає стан та розвиток 

реформування різних сфер суспільного життя та участь суб’єктів публічної 

адміністрації у вказаному процесові. Встановлено, що під цифровою 

трансформацією публічного адміністрування варто розуміти систему заходів з 

перетворення, удосконалення шляхом інтеграції інформаційних та 

телекомунікаційних технологій діяльності суб’єктів публічної адміністрації та 

їх посадових осіб задля розвитку відкритого інформаційного суспільства, 

підвищення продуктивності, економічного зростання, а також підвищення 

якості життя громадян України. Водночас публічне адміністрування у сфері 

цифрової трансформації є регламентованою законами та іншими нормативно-

правовими актами діяльністю суб’єктів публічного адміністрування, 

спрямовану на здійснення законів та інших нормативно-правових актів у сфері 

цифрової трансформації шляхом прийняття адміністративних рішень, надання 

встановлених законами адміністративних послуг. 

До основних проявів цифрової трансформації віднесено: а) цифровізацію; 

б) розвиток цифрової економіки, цифрових інновацій та технологій; 

в) впровадження електронного урядування та електронної демократії; 

г) впровадження електронного документообігу та вироблення національних 

електронних інформаційних ресурсів, використання принципу 

інтероперабельності тощо. 

Звернуто увагу на те, що конституційні норми опосередковують потребу 

слідування міжнародним тенденціям під час їх правозастосування. Не винятком 

є переформатування діяльності суб’єктів публічної адміністрації через 

застосування інформаційно-телекомунікаційних технологій. 

Розділ 2 «Cутнісно-змістовна характеристика публічного 

адміністрування у сфері цифрової трансформації» складається з трьох 

підрозділів і присвячений аналізу специфіки суспільних відносин, які 

складають зміст публічного адміністрування у сфері цифрової трансформації. 

У підрозділі 2.1 «Сутність виконавчо-розпорядчої діяльності в умовах 

цифрової трансформації» досліджено специфіку здійснення виконавчо-

розпорядчої діяльності в умовах цифрової трансформації. Обґрунтовано, що 

вплив цифрової трансформації на здійснення виконавчо-розпорядчої діяльності 

суб’єктів публічної адміністрації є об’єктивним та неминучим, а також 

пов’язується як загальними тенденціями цифровізації держави та суспільства, 

так і новою реальністю карантинних та інших обмежувальних заходів, 

спрямованих на запобігання поширенню на території України COVID-19. 

Встановлено, що серед правових форм публічного адміністрування 

найбільшого впливу, викликаного цифровою трансформацією, зазнала 

виконавчо-розпорядча діяльність зі вчинення інших юридично значимих дій. 

Вплив цифрової трансформації на процедури прийняття нормативних та 

адміністративних (індивідуальних) актів виявляється лише в удосконаленні та 

спрощенні здійснення окремих процедурних дій (державної реєстрації в 

органах юстиції стосовно нормативних актів; погодження з іншими суб’єктами 



11 

публічної адміністрації та доведення до відома заінтересованих осіб – 

адміністративних (індивідуальних) актів). Водночас неправові форми 

публічного адміністрування є первинно заснованими на розвитку та 

впровадженні у виконавчо-розпорядчу діяльність суб’єктів публічної 

адміністрації цифрових технологій, у зв’язку із чим цифрова трансформація 

виявляється в якісному вдосконаленні здійснення організаційних дій та 

виконання матеріально-технічних операцій. 

У підрозділі 2.2 «Особливості надання адміністративних послуг за 

допомогою інформаційно-телекомунікаційних технологій» з’ясовано, що 

цифрова трансформація сфери надання адміністративних послуг забезпечується 

через створення правового та матеріального забезпечення надання окремих 

адміністративних послуг в електронній формі. 

Визначено поняття адміністративних послуг як діяльності суб’єктів 

публічного адміністрування щодо забезпечення прав фізичних або юридичних 

осіб, спрямованої, з одного боку, на забезпечення публічного інтересу, а з 

іншого – на забезпечення приватного інтересу осіб, що звернулись до суб’єкта 

публічного адміністрування з метою отримання адміністративної послуги. 

Визначено, що проміжним результатом цифрової трансформації сфери надання 

адміністративних послуг є надання таких послуг в електронній формі. 

Виокремлено систему суб’єктів публічної адміністрації, уповноважених 

надавати електронні адміністративні послуги: органи державної виконавчої 

влади, органи місцевого самоврядування, їх посадові особи, державний 

реєстратор, суб’єкт державної реєстрації. 

У підрозділі 2.3 «Забезпечення прав людини та громадянина в умовах 

цифрової трансформації» констатовано, що сфера цифрової трансформації 

якісно впливає на покоління прав людини, зокрема на громадянські та 

політичні права. 

Проаналізовано практичний прояв зміни механізмів забезпечення прав 

людини та громадянина із урахуванням цифрової трансформації у таких 

напрямах, як: 1) створення Кабінету електронних сервісів для отримання 

електронних адміністративних послуг або звернення до суду онлайн; 

2) забезпечення умов для подання звернення з використанням мережі Інтернет, 

засобів електронного зв’язку шляхом заповнення спеціальної форми або через 

телефон довіри; 3) запровадження електронних петицій як особливої форми 

колективного звернення громадян. 

Виокремлено ознаки, які характеризують практику подання електронних 

петицій як прояв впровадження механізму забезпечення прав людини за 

допомогою інформаційно-телекомунікаційних технологій: а) електронні петиції 

може бути адресовано визначеним суб’єктам публічного адміністрування – 

Президенту України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України та 

органам місцевого самоврядування; б) подання електронної петиції 

здійснюється шляхом заповнення спеціальної форми на офіційному вебсайті 

органу, якому її адресовано, або вебсайті громадського об’єднання, яке 

здійснює збір підписів; в) електронна петиція підлягає розгляду за умови збору 
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на її підтримку визначеної кількості підписів протягом не більш як трьох 

місяців. 

Розділ 3 «Інструменти публічного адміністрування у сфері цифрової 

трансформації» складається з трьох підрозділів, яких присвячено з’ясуванню 

основних характеристик, особливостей та специфіки нормативно-правових 

актів, адміністративних актів, а також адміністративних договорів як 

інструментів публічного адміністрування у сфері цифрової трансформації. 

У підрозділі 3.1 «Нормативні акти як інструмент публічного 

адміністрування у сфері цифрової трансформації» розкрито поняття, зміст та 

особливості нормативних актів як інструментів публічного адміністрування у 

сфері цифрової трансформації. Наголошено, що загалом інструменти 

публічного адміністрування у сфері цифрової трансформації повинні 

відповідати таким вимогам: не виходити за межі режиму законності; 

відповідати компетенції суб’єкта публічної адміністрації; відповідати змісту 

його адміністративних зобов’язань; відповідати змісту i характеру вирішуваних 

питань; сприяти дотриманню публічного інтересу; враховувати особливості 

конкретного об’єкта владного впливу. 

Визначено, що нормативні акти як інструменти публічного адміністрування 

у сфері цифрової трансформації – це вид юридичних актів, прийнятих 

уповноваженими суб’єктами, що містять норми адміністративного права. 

Зазначено, що в аналізованій сфері спеціалізовані суб’єкти владних 

повноважень приймають чисельні нормативно-правові акти, систему яких 

складають: постанови, накази, розпорядження, рішення, інструкції. З’ясовано, 

що без нормативних актів не може бути публічного адміністрування у сфері 

цифрової трансформації як такого. 

Встановлено закономірність: чим нижче розташовано суб’єкта публічної 

адміністрації, функціонування якого є змістовним елементом публічного 

адміністрування у сфері цифрової трансформації, в адміністративній ієрархії, 

тим більше виданий ним нормативний акт нагадує інструмент діяльності. 

Натомість, акти суб’єктів публічної адміністрації загальнодержавного рівня 

становлять насамперед джерела адміністративного права. У таких актах 

зосереджуються норми адміністративного права, які є обов’язковими для 

виконання. 

Встановлено, що нормативні акти, які ухвалюються органами публічної 

адміністрації у сфері цифрової трансформації, характеризуються такими 

ознаками: видаються в установленому законом порядку органами публічної 

адміністрації та їх посадовими особами; встановлюють адміністративно-правові 

норми (загальнообов’язкові правила поведінки); є неперсоніфікованими, тобто 

обов’язковими до невизначеного кола осіб; розраховані на багаторазове 

застосування. 

Акцентовано увагу на специфіці процедур прийняття нормативних актів, 

викликаній цифровою трансформацією, яка виявляється передусім в 

удосконаленні та спрощенні здійснення окремих процедурних дій. 

У підрозділі 3.2 «Адміністративні акти як інструмент публічного 

адміністрування у сфері цифрової трансформації» охарактеризовано поняття, 
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зміст та особливості адміністративних актів як інструментів публічного 

адміністрування у сфері цифрової трансформації. Встановлено, що 

адміністративні акти як інструменти публічного адміністрування у сфері 

цифрової трансформації – це рішення органів публічного адміністрування у 

сфері цифрової трансформації, які мають зовнішню спрямованість і 

приймаються з метою врегулювання конкретного випадку. Водночас ознаками 

адміністративного акта як інструмента публічного адміністрування у сфері 

цифрової трансформації є те, що він: 1) являє собою волевиявлення суб’єкта 

публічної адміністрації щодо реалізації власної компетенції у сфері цифрової 

трансформації стосовно конкретної ситуації, особи тощо; не завжди є рішенням 

і не завжди має управлінський характер; 2) є владним – обов’язковим до 

виконання, його забезпечено правовими засобами, зокрема можливістю 

застосування заходів адміністративного примусу, юридичної відповідальності; 

3) має спеціальні ознаки юридичних наслідків. Адміністративний акт як 

інструмент публічного адміністрування у сфері цифрової трансформації завжди 

викликає зміни в адміністративно-правовому статусі особи, через що 

опосередковано впливає на її здатність реалізовувати права та виконувати 

обов’язки в інших видах правовідносин; 4) виявляє стан реалізації функцій 

публічного адміністрування у сфері цифрової трансформації, оскільки його дія 

вичерпується виконанням закріплених у ньому приписів. 

Встановлено, що в умовах цифрової трансформації процедура прийняття 

адміністративних (індивідуальних) актів зазнала оновлення, зокрема, в частині 

удосконалення порядку погодження з іншими суб’єктами публічної 

адміністрації у випадках, передбачених чинним законодавством. 

Уточнено позицію щодо виокремлення як окремої групи електронних 

адміністративних (індивідуальних) актів та наголошено, що в цьому контексті 

слід говорити не про електронні адміністративні (індивідуальні) акти, а лише 

про використання електронних технологій для передачі, направлення 

адміністративних (індивідуальних) актів зацікавленим особам. 

Акцентовано увагу на тому, що порядки оскарження адміністративних 

(індивідуальних) та нормативних актів як інструментів публічного 

адміністрування у сфері цифрової трансформації, є розрізненими. 

У підрозділі 3.3 «Адміністративні договори як інструмент публічного 

адміністрування у сфері цифрової трансформації» проаналізовано специфіку 

адміністративного договору як засобу впорядкування суспільних відносин, що 

складаються у сфері цифрової трансформації в Україні. Встановлено, що не 

будь-який адміністративний договір є інструментом публічного 

адміністрування у сфері цифрової трансформації, а лише той, що укладений 

щодо форми чи способів спільної реалізації повноважень суб’єктів публічної 

адміністрації, до предмету відання яких віднесено цифрову трансформацію. 

Охарактеризовано підстави укладання адміністративного договору, змістом 

якого є права та обов’язки сторін, що випливають із владних управлінських 

функцій у сфері цифрової трансформації, шляхом виокремлення нормативних 

підстав, процедурних підстав та фактичних підстав. 



14 

Звернуто увагу на групування адміністративних договорів, укладених у 

сфері цифрової трансформації, залежно від: а) змісту: договори про 

компетенцію (розмежування або делегування повноважень); договори у сфері 

виконавчо-розпорядчої діяльності; договори, що забезпечують надання 

адміністративних послуг; договори, спрямовані на забезпечення прав громадян; 

договори про взаємодію, співпрацю; б) залежно від статусу суб’єктів, що є 

сторонами договору: між суб’єктами публічної адміністрації; між суб’єктами 

публічної адміністрації та інститутами громадянського суспільства; між 

суб’єктами публічної адміністрації та громадянами. 

З’ясовано, що суб’єктів адміністративного договору, укладеного для 

впорядкування суспільних відносин, що складаються у сфері цифрової 

трансформації, може бути притягнуто до юридичної відповідальності за його 

невиконання на загальних засадах. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційному дослідженні на основі комплексного аналізу теоретичних 

напрацювань, положень чинного законодавства України та практики його 

реалізації здійснено теоретичне узагальнення та сформульовано науково 

обґрунтовані висновки та практичні рекомендації, які розв’язують наукове 

завдання щодо підвищення ефективності публічного адміністрування у сфері 

цифрової трансформації в Україні. За результатами дослідження 

сформульовано такі висновки: 

1. Здійснено науковий аналіз доктринальних положень публічного 

адміністрування у сфері цифрової трансформації в Україні в кореляції з 

процесами практичного впровадження, освоєння та інтеграції цифрових 

сервісних технологій у контексті євроінтеграційних процесів, що відбуваються 

в державі. Акцентовано увагу на відсутності комплексних наукових робіт, 

присвячених безпосередньо проблематиці публічного адміністрування у сфері 

цифрової трансформації в Україні, які б повною мірою враховували положення 

адміністративно-правової доктрини, законодавства та правозастосування. 

Водночас застосування методології системного підходу до дослідження 

розвитку наукової думки щодо публічного адміністрування у сфері цифрової 

трансформації в Україні дозволило виявити основні напрями наукового пошуку 

та розв’язання зазначеної проблематики. 

2. Переосмислено наявні наукові розвідки, які стали науково-

методологічним підґрунтям дослідження питання публічного адміністрування у 

сфері цифрової трансформації в Україні, що дало змогу обґрунтувати підхід, 

відповідно до якого публічне адміністрування у сфері цифрової трансформації 

слід розглядати як регламентовану законами та іншими нормативно-правовими 

актами діяльність суб’єктів публічного адміністрування, спрямовану на 

здійснення законів та інших нормативно-правових актів у сфері цифрової 

трансформації, шляхом прийняття адміністративних рішень, надання 

встановлених законами адміністративних послуг. 
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3. Проведено розмежування таких категорій, як «публічне адміністрування 

у сфері цифрової трансформації» та «цифрова трансформація публічного 

адміністрування». Обґрунтовано, що під цифровою трансформацією публічного 

адміністрування варто розуміти систему заходів з перетворення, удосконалення 

шляхом інтеграції інформаційних та телекомунікаційних технологій діяльності 

суб’єктів публічної адміністрації та їх посадових осіб задля розвитку 

відкритого інформаційного суспільства, підвищення продуктивності, 

економічного зростання, а також підвищення якості життя громадян України. 

4. З’ясовано, що суспільні відносини у сфері цифрової трансформації як 

об’єкт публічного адміністрування структурно сформовано із суспільних 

відносин, що виникають у зв’язку із: 1) реалізацією виконавчо-розпорядчої 

діяльності суб’єктів публічного адміністрування; 2) наданням електронних 

адміністративних послуг; 3) притягненням особи до адміністративної 

відповідальності із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій; 

4) забезпеченням прав і свобод громадян через використання інформаційно-

комунікаційних технологій. 

5. Виокремлено та проаналізовано нормативно-правові акти, які регулюють 

публічне адміністрування у сфері цифрової трансформації в Україні через 

детермінацію: 1) нормативно-правових актів, які визначають цифрову 

трансформацію як невіддільну частину реформування публічного 

адміністрування; 2) нормативно-правових актів, що визначають пріоритетні 

напрями цифрової трансформації в Україні; 3) нормативно-правових актів, які 

визначають правовий статус суб’єктів публічної адміністрації у сфері цифрової 

трансформації. 

6. Обґрунтовано доцільність трактування виконавчо-розпорядчої діяльності, 

яка відображає якісні ознаки цифрової трансформації в Україні, крізь призму 

правових (прийняття нормативних актів; прийняття адміністративних 

(індивідуальних) актів; укладання адміністративних договорів; вчинення інших 

юридично значимих дій) та неправових (здійснення організаційних дій; 

виконання матеріально-технічних операцій) форм публічного адміністрування. 

Охарактеризовано специфіку здійснення виконавчо-розпорядчої діяльності в 

умовах цифрової трансформації стосовно кожної із названих форм публічного 

адміністрування. 

7. Виокремлено підходи до визначення поняття «електронна 

адміністративна послуга», а саме: а) процес створення та реалізації 

управлінських сервісів органами публічної влади з використанням 

інформаційно-телекомунікаційних технологій у межах електронної взаємодії 

між суспільством та державою; б) нормативно закріплена послуга, яка 

надається органами державної влади громадянам, підприємствам, організаціям 

та іншим державним органам; в) послуга, яка надана громадянам та 

організаціям в електронному вигляді за допомогою інформаційно-

комунікаційних технологій. Обґрунтовано, що адміністративна послуга, яка 

надається із застосуванням інформаційно-телекомунікаційних технологій у 

межах електронної взаємодії між суб’єктом публічної адміністрації та 

отримувачами послуги, являє собою електронну адміністративну послугу. 



16 

8. Сформульовано визначення нормативного акта як інструмента 

публічного адміністрування у сфері цифрової трансформації – виражене у 

встановленій формі офіційне, владне, засноване на публічному інтересі рішення 

суб’єкта публічного адміністрування, що викликає настання стійких та 

незалежних від волі особи та виконавців юридичних наслідків. Проведено 

класифікацію нормативно-правових актів як інструментів публічного 

адміністрування у сфері цифрової трансформації, що дало змогу уточнити 

підходи до видів відповідних актів та способів їх групування. Зокрема, за 

критерієм компетенції суб’єкта публічної адміністрації запропоновано 

вирізняти загальні, відомчі, міжвідомчі, місцеві та локальні акти; за 

функціональним призначенням виділено: програмні, регламентаційні, 

правонаділяючі, компетенційні, статутні, структурні акти та акти планування. 

9. Встановлено, що адміністративні акти як інструменти публічного 

адміністрування у сфері цифрової трансформації є індивідуально-конкретним 

владним волевиявленням уповноваженого суб’єкта щодо виконання функцій 

публічного адміністрування у сфері цифрової трансформації шляхом 

використання та виконання власних та делегованих повноважень, застосування 

норм адміністративного права, що зумовлює зміни в адміністративно-

правовому статусі особи або її участь у нових правовідносинах. Акцентовано 

увагу на тому, що галузевою особливістю індивідуальних актів публічної 

адміністрації у сфері цифрової трансформації є їх цільове призначення – 

реалізація компетенції органу публічної адміністрації у сфері цифрової 

трансформації та дії, що вичерпуються їх виконанням. 

10. Охарактеризовано, що укладення адміністративних договорів як 

зовнішнє відображення інструментального механізму публічного 

адміністрування у сфері цифрової трансформації характеризується такими 

специфічними ознаками: є проміжною ланкою між публічним 

адмініструванням первинного типу та публічним адмініструванням, 

детермінованим процесами цифрової трансформації; сторонами 

адміністративних договорів в означеній сфері переважно є громадські 

організації та суб’єкти владних повноважень; змістовно адміністративні 

договори в означеній сфері спрямовано на формування стратегічних напрямів 

впровадження інформаційно-телекомунікаційних засобів у практичну 

діяльність суб’єктів публічної адміністрації. 

11. Запропоновано прийняття Концепції розвитку публічного 

адміністрування у сфері цифрової трансформації, якою має бути визначено: 

проблеми застосування інформаційно-телекомунікаційних технологій, основні 

напрями їх подолання з урахуванням міжнародної практики щодо аналогічних 

питань, способи забезпечення реформ, спрямованих на цифрову 

трансформацію. 
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АНОТАЦІЇ 

 

Подзігун Г.В. Публічне адміністрування у сфері цифрової 

трансформації. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі 

спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право. – Запорізький національний університет, Запоріжжя, 2021. 

Дисертаційне дослідження є однією із перших спроб комплексно визначити 

сутність, систему і структуру, особливості публічного адміністрування у сфері 

цифрової трансформації в Україні на підставі застосування сучасних методів 

пізнання з урахуванням новітніх досягнень науки адміністративного права. 

У дисертації на основі методології системного підходу проаналізовано 

положення доктринальних джерел щодо публічного адміністрування у сфері 

цифрової трансформації в Україні. Наведено теоретичне узагальнення та нове 

вирішення наукової проблеми, зокрема, обґрунтовано теоретичні положення та 

розроблено практичні рекомендації щодо вдосконалення публічного 

адміністрування у сфері цифрової трансформації в Україні. 

Доведено, що цифрову трансформацію необхідно розглядати як систему 

заходів з перетворення, удосконалення різних галузей суспільного життя 

шляхом інтеграції інформаційних та телекомунікаційних технологій у такі 

сфери суспільних відносин задля розвитку відкритого інформаційного 

суспільства, підвищення продуктивності, економічного зростання, створення 

робочих місць, а також підвищення якості життя громадян України. 

Проведено розмежування таких категорій, як «публічне адміністрування у 

сфері цифрової трансформації» та «цифрова трансформація публічного 

адміністрування». Обґрунтовано, що під цифровою трансформацією публічного 

адміністрування варто розуміти систему заходів з перетворення, удосконалення 

шляхом інтеграції інформаційних та телекомунікаційних технологій діяльності 

суб’єктів публічної адміністрації та їх посадових осіб задля розвитку 

відкритого інформаційного суспільства, підвищення продуктивності, 

економічного зростання, а також підвищення якості життя громадян України. 

Водночас під публічним адмініструванням у сфері цифрової трансформації 

необхідно розуміти регламентовану законами та іншими нормативно-

правовими актами діяльність суб’єктів публічного адміністрування, спрямовану 

на здійснення законів та інших нормативно-правових актів у сфері цифрової 

трансформації шляхом прийняття адміністративних рішень, надання 

встановлених законами адміністративних послуг. 

Запропоновано комплексний підхід до розвитку публічного адміністрування 

у сфері цифрової трансформації в Україні, в основу якого покладено 

використання таких компонентів: організаційно-правового, кадрового, 

Інтернет-компоненту та маркетингового. 

Встановлено, що вплив цифрової трансформації на процедури прийняття 

нормативних та адміністративних (індивідуальних) актів виявляється лише в 

удосконаленні та спрощенні здійснення окремих процедурних дій (державної 

реєстрації в органах юстиції стосовно нормативних актів; погодження з іншими 
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суб’єктами публічної адміністрації та доведення до відома заінтересованих 

осіб – адміністративних (індивідуальних) актів). Водночас неправові форми 

публічного адміністрування є первинно заснованими на розвитку та 

впровадженні у виконавчо-розпорядчу діяльність суб’єктів публічної 

адміністрації цифрових технологій, у зв’язку із чим цифрова трансформація 

виявляється в якісному вдосконаленні здійснення організаційних дій та 

виконання матеріально-технічних операцій. 

Проаналізовано практичний прояв зміни механізмів забезпечення прав 

людини та громадянина із урахуванням цифрової трансформації у таких 

напрямах, як: 1) створення Кабінету електронних сервісів для отримання 

електронних адміністративних послуг або звернення до суду онлайн; 

2) забезпечення умов для подання звернення з використанням мережі Інтернет, 

засобів електронного зв’язку шляхом заповнення спеціальної форми або через 

телефон довіри; 3) запровадження електронних петицій як особливої форми 

колективного звернення громадян. 

З’ясовано основні характеристики, особливості та специфіку нормативно-

правових актів, адміністративних актів, а також адміністративних договорів як 

інструментів публічного адміністрування у сфері цифрової трансформації. 

Встановлено, що укладання адміністративних договорів як зовнішнє 

відображення інструментального механізму публічного адміністрування у сфері 

цифрової трансформації характеризується такими специфічними ознаками: є 

проміжною ланкою між публічним адмініструванням первинного типу та 

публічним адмініструванням, детермінованим процесами цифрової 

трансформації; сторонами адміністративних договорів в означеній сфері 

переважно є громадські організації та суб’єкти владних повноважень; змістовно 

адміністративні договори в означеній сфері спрямовано на формування 

стратегічних напрямів впровадження інформаційно-телекомунікаційних засобів 

у практичну діяльність суб’єктів публічної адміністрації. 

Обґрунтовано шляхи наповнення новим змістом публічного 

адміністрування у сфері цифрової трансформації в Україні з огляду на 

міжнародні стандарти, а також визначено концептуальні пропозиції 

теоретичного та практичного характеру, зорієнтовані на підвищення 

ефективності його здійснення. 

Ключові слова: адміністративні послуги, інструменти публічного 

адміністрування, інформаційне суспільство, інформаційно-комунікаційні 

технології, Міністерство цифрової трансформації України, правове 

регулювання, публічне адміністрування, суб’єкт публічної адміністрації, 

суспільні відносини, сфера цифрової трансформації, цифрова трансформація,  

цифрові технології, цифровізація. 

 

Подзигун Г.В. Публичное администрирование в области цифровой 

трансформации. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.07 – административное право и процесс; финансовое 
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право, информационное право. – Запорожский национальный университет, 

Запорожье, 2021. 

Диссертационное исследование является одной из первых попыток 

комплексно определить сущность, систему и структуру, особенности 

публичного администрирования в сфере цифровой трансформации в Украине 

на основании применения современных методов познания с учетом новейших 

достижений науки административного права. 

В диссертации на основе методологии системного подхода 

проанализированы положения доктринальных источников относительно 

публичного администрирования в сфере цифровой трансформации в Украине. 

Приведены теоретическое обобщение и новое решение научной проблемы, в 

частности, обоснованы теоретические положения и разработаны практические 

рекомендации по совершенствованию публичного администрирования в сфере 

цифровой трансформации в Украине. 

Доказано, что цифровую трансформацию необходимо рассматривать в 

качестве системы мер по преобразованию, совершенствованию различных 

отраслей общественной жизни путем интеграции информационных и 

телекоммуникационных технологий в такие сферы общественных отношений 

для развития открытого информационного общества, повышения 

производительности, экономического роста, создания рабочих мест, а также 

повышения качества жизни граждан Украины. 

Проведено разграничение таких категорий как «публичное 

администрирование в сфере цифровой трансформации» и «цифровая 

трансформация публичного администрирования». Обосновано, что под 

цифровой трансформацией публичного администрирования следует понимать 

систему мероприятий по преобразованию, совершенствованию, путем 

интеграции информационных и телекоммуникационных технологий, 

деятельности субъектов публичной администрации и их должностных лиц в 

целях развития открытого информационного общества, повышения 

производительности, экономического роста, а также повышения качества 

жизни граждан Украины. В то же время под публичным администрированием в 

сфере цифровой трансформации необходимо понимать регламентированную 

законами и иными нормативными правовыми актами деятельность субъектов 

публичного администрирования, которая направлена на осуществление законов 

и других нормативно-правовых актов в сфере цифровой трансформации путем 

принятия административных решений, предоставления установленных 

законами административных услуг. 

Предложен комплексный подход к развитию публичного 

администрирования в сфере цифровой трансформации в Украине, в основу 

которого положено использование таких компонентов: организационно-

правового, кадрового, Интернет-компонента и маркетингового. 

Установлено, что влияние цифровой трансформации на процедуры 

принятия нормативных и административных (индивидуальных) актов 

проявляется лишь в усовершенствовании и упрощении осуществления 

отдельных процедурных действий (государственной регистрации в органах 
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юстиции относительно нормативных актов, согласовании с другими 

субъектами публичной администрации и доведении до сведения 

заинтересованных лиц – административных (индивидуальных) актов). В то же 

время неправовые формы публичного администрирования являются первично 

основанными на развитии и внедрении в исполнительно-распорядительную 

деятельность субъектов публичной администрации цифровых технологий, в 

связи с чем цифровая трансформация проявляется в качественном 

совершенствовании осуществления организационных действий и выполнения 

материально-технических операций. 

Проанализированы практические проявления изменения механизмов 

обеспечения прав человека и гражданина с учетом цифровой трансформации в 

таких направлениях, как: 1) создание Кабинета электронных сервисов для 

получения электронных административных услуг или обращения в суд онлайн; 

2) обеспечение условий для подачи обращения с использованием сети 

Интернет, средств электронной связи путем заполнения специальной формы 

или по телефону доверия; 3) введение электронных петиций как особой формы 

коллективного обращения граждан. 

Выяснены основные характеристики, особенности и специфика 

нормативно-правовых актов, административных актов, а также 

административных договоров как инструментов публичного 

администрирования в сфере цифровой трансформации. 

Установлено, что заключение административных договоров как внешнее 

отражение инструментального механизма публичного администрирования в 

сфере цифровой трансформации характеризуется такими специфическими 

признаками: является промежуточным звеном между публичным 

администрированием первичного типа и публичным администрированием, 

которое детерминировано процессами цифровой трансформации; сторонами 

административных договоров в указанной сфере преимущественно являются 

общественные организации и субъекты властных полномочий; содержательно 

административные договоры в указанной сфере направлены на формирование 

стратегических направлений внедрения информационно-

телекоммуникационных средств в практическую деятельность субъектов 

публичной администрации. 

Обоснованы пути наполнения новым содержанием публичного 

администрирования в сфере цифровой трансформации в Украине, учитывая 

международные стандарты, а также определены концептуальные предложения 

теоретического и практического характера, ориентированные на повышение 

эффективности его осуществления. 

Ключевые слова: административные услуги, инструменты публичного 

администрирования, информационное общество, информационно-

коммуникационные технологии, Министерство цифровой трансформации 

Украины, общественные отношения, правовое регулирование, публичное 

администрирование, субъект публичной администрации, сфера цифровой 

трансформации, цифровая трансформация, цифровизация, цифровые 

технологии. 
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Podzihun H.V. Public administration in the area of digital             

transformation. – Manuscript. 

Thesis for a Candidate Degree in Law Sciences by speciality 12.00.07 – 

administrative law and process; financial law; information law. – Zaporizhzhia 

National University, Zaporizhzhia, 2021. 

This thesis research is one of the first attempts to holistically, with the use of 

modern cognition methods and with due account of the latest achievements of the 

administrative law science to characterize the essence, system and structure, and 

describe peculiar features of the public administration in the digital transformation 

sphere in Ukraine. 

Based upon the system approach methodology, the thesis contains analysis of the 

doctrinal sources of public administration in the digital transformation sphere in 

Ukraine. The research includes a theoretical generalization and novel solution of the 

scientific problem, namely: theoretical concepts have been substantiated and practical 

recommendations for improvement of the public administration in the digital 

transformation sphere in Ukraine have been developed. 

It has been proved that digital transformation should be considered as a system of 

measures aimed at transformation and improvement of various branches of the social 

life by way of integration of the information and telecommunication technologies in 

such spheres of social relations so as to develop the open information society, raise 

productivity, achieve economic growth, create new jobs and improve lifestyle of the 

citizens of Ukraine. 

Such notions as “public administration in the digital transformation sphere” and 

“public administration under conditions of digital transformation” have been 

demarcated. It has been substantiated that digital transformation of the public 

administration should mean a system of measures aimed at transformation and 

improvement of the activities of the public administration entities and their officials 

by integrating information and telecommunication technologies in order to develop 

the open information society, raise productivity, achieve economic growth and 

improve the lifestyle of the citizens of Ukraine. At the same time public 

administration in the digital transformation sphere also means the activity of the 

public administration entities that is regulated by laws and other regulatory and legal 

acts in the digital transformation sphere by way of making administrative decisions 

and provision of the legally established administrative services. 

An integrated approach has been proposed for the development of public 

administration in the digital transformation sphere in Ukraine which is based upon 

the use of the following components: organizational and legal, personnel attraction, 

Internet and marketing. 

It has been established that the impact of the digital transformation on the 

procedures of making normative and administrative (individual) acts is manifested 

only in the improvement and simplification of the individual procedural actions (state 

registration in the judicial bodies concerning the normative acts); coordination of the 

administrative (individual) acts with other public administration subjects and 

familiarization of the concerned persons with such acts. At the same time, the 

extrajudicial forms of the public administration are initially based on the development 
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and implementation of digital technologies in the executive activity of the public 

administration entities, therefore, the digital transformation appears in a qualitative 

improvement of the organizational actions and performance of the material and 

technical operations. 

Practical manifestations of changes taking place in the mechanisms that ensure 

provision of human rights of citizens have been analyzed with due account of the 

digital transformation in such directions as: 1) establishment of the Electronic 

Services Office where electronic administrative services are provided or where it is 

possible to appeal to courts online; 2) ensuring proper conditions for petitioning with 

use of the Internet, use of the electronic communication by filling in a special form, 

or use the reassurance telephone service; and implementation of electronic petitions 

as a special form of the collective address of citizens. 

The main characteristic, peculiar features and specificity of the normative and 

legal acts, administrative acts as well as administrative agreements as the public 

administration instruments in the digital transformation sphere have been clarified. 

The main characteristic, peculiar features and specificity of the normative and 

legal acts, administrative acts as well as administrative agreements as the public 

administration instruments in the digital transformation sphere have been clarified. 

It has been ascertained that conclusion of the administrative agreements as an 

external reflection of the instrumental mechanism of public administration in the 

digital transformation sphere is characterized by the following specific features: they 

are an intermediate link between the public administration of the common type and 

the public administration which is determined by the digital transformation processes; 

it is public organizations and power entities that are, primarily, the parties to the 

administrative agreements in said sphere; by its content, the administrative 

agreements in said sphere are aimed at formation of the strategic directions for 

implementing information and telecommunication means in the practical activity of 

the public administration entities. 

The methods for giving a sense of purpose to the public administration in the 

sphere of digital transformation in Ukraine in the context of the international 

standards have been substantiated and the conceptual proposals of a theoretical and 

practical nature aimed at higher effectiveness of the public administration have been 

made. 

Key words: administrative services,digital technologies, digital transformation 

sphere, digital transformation, digitalization, information and communication 

technologies, information society, instruments of public administration, legal 

regulation, Ministry of Digital Transformation of Ukraine, public administration 

entity, public administration, social relations. 
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