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АНОТАЦІЯ 

 

Подзігун Г.В. Публічне адміністрування у сфері цифрової 

трансформації. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук 

за спеціальністю 12.00.07 ‒ адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право. – Запорізький національний університет, Запоріжжя, 

2021. 

Дисертацію присвячено комплексному дослідженню сутності, системи 

та структури, особливостей публічного адміністрування у сфері цифрової 

трансформації в Україні на підставі застосування сучасних методів пізнання з 

урахуванням новітніх досягнень науки адміністративного права. 

Проаналізовано рівень наукового розроблення питання публічного 

адміністрування у сфері цифрової трансформації в Україні, обґрунтовано 

доктринальну незавершеність дослідження проблематики публічного 

адміністрування у сфері цифрової трансформації в Україні. Акцентовано 

увагу на тому, 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, однак пошуки у цьому напрямі не можна вважати 

вичерпаними. 

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. 

Досліджено особливості суспільних відносин у сфері цифрової 

трансформації в якості об’єкта публічного адміністрування. Акцентовано 

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

меті: 1) реформування окремих сфер суспільного життя та 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. 

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. У той же час, публічне адміністрування у сфері цифрової 

трансформації є регламентованою законами та іншими нормативно-

правовими актами діяльністю суб’єктів публічного адміністрування, якої 

спрямовано на здійснення законів та інших нормативно-правових актів у 
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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 виключенням є переформатування діяльності суб’єктів публічної 

адміністрації через застосування інформаційно-телекомунікаційних 

технологій. 

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, яких спрямовано 

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 публічної адміністрації та доведення до відома заінтересованих 

осіб – адміністративних (індивідуальних) актів). У той же час, неправові 

форми публічного адміністрування є первинно заснованими на розвитку та 
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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. 

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 в якості діяльності 

суб’єктів публічного адміністрування щодо забезпечення прав фізичних або 

юридичних осіб, якої спрямовано, 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, яких 

уповноважено надавати електронні адміністративні послуги: органи 

державної виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, їх посадові 

особи, державний реєстратор, суб’єкт державної реєстрації. 

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 

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

електронних адміністративних послуг або звернення до суду он-лайн; 

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. 
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Виокремлено ознаки, які характеризують практику подання 

електронних петицій в якості прояву 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 веб-сайті органу, якому її адресовано, або веб-сайті 

громадського об’єднання, яке здійснює збір підписів; в) електронна петиція 

підлягає розгляду, за умови збору на її підтримку визначеної кількості 

підписів протягом не більш як трьох місяців. 

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. Встановлено закономірність: що нижче 

розташовано суб’єкта публічної адміністрації, функціонування якого є 

змістовним елементом публічного адміністрування у сфері цифрової 

трансформації, в адміністративній ієрархії, то 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. 
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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. 

Охарактеризовано поняття, 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. Разом із тим, 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 
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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 в якості окремої групи 

електронних адміністративних (індивідуальних) актів та наголошено, що в 

даному 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. 

Проаналізовано специфіку адміністративного договору як засобу 

впорядкування суспільних відносин, що складаються у сфері цифрової 

трансформації в Україні. Встановлено, що не будь-який адміністративний 

договір являтиметься інструментом публічного адміністрування у сфері 

цифрової трансформації, а лише той, якого укладено 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. 

Звернуто увагу на групування адміністративних договорів, яких може 

бути укладено у сфері цифрової трансформації, залежно від: а) змісту: 

договори про компетенцію (розмежування або делегування повноважень); 

договори у сфері виконавчо-розпорядчої діяльності; договори, що 



9 

забезпечують надання адміністративних послуг; договори, яких спрямовано 

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, якого укладено 

для впорядкування суспільних відносин, що складаються у сфері цифрової 

трансформації, може бути притягнуто до юридичної відповідальності за його 

невиконання на загальних засадах. 

Запропоновано прийняття Концепції розвитку публічного 

адміністрування у сфері цифрової трансформації, якою має бути визначено: 

проблеми застосування інформаційно-телекомунікаційних технологій, 

основні напрямки їх подолання з урахуванням міжнародної практики щодо 

аналогічних питань, способи забезпечення реформ, яких спрямовано на 

цифрову трансформацію. 

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, цифровізація, цифрові технології. 

 

SUMMARY 

 

Podzihun H.V. Public administration in the area of digital transformation. – 

Qualifying scientific work as a manuscript. 

Thesis for obtaining a candidate’s degree in legal sciences with a 

specialization in 12.00.07 – administrative law and process; financial law; 

informational law. – Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhia, 2021. 



10 

The thesis deals with a comprehensive study of the nature, system, structure 

and peculiar features of the public administration in the digital transformation 

sphere in Ukraine on the basis of application of the current cognition methods with 

due account of the latest achievements of the administrative law science. 

The level of research development of the public administration aspects in the 

digital transformation sphere in Ukraine has been analyzed and the doctrinal 

incompleteness of studies devoted to the public administration in the digital 

transformation sphere in Ukraine has been substantiated. Emphasis was put on the 

fact that certain aspects of the public administration in the digital transformation 

sphere in Ukraine were, partially, studied in many research works dealing with the 

transformation changes in the conceptual model and mechanisms of functioning of 

Ukraine as a democratic, social and rule-of-law state, however, the research in this 

field may not be considered exhaustive. 

The methodological instruments that allowed of a multifaceted cognition of 

the subject of study based upon clarification of the historical and theoretical pre-

requisites, advantages and drawbacks of the public administration in Ukraine   as 

well as the vision of prospects of its improvement under current conditions have 

been described. 

Peculiar features of the social relations in the digital transformation sphere as 

the object of the public administration have been studied. Attention was paid to the 

fact that extension of the processes of information system development, 

computerization and digitalization, that make the digital transformation sphere in 

Ukraine, necessitate that the state ensures a high level of organization of the public 

administration entities, application of the electronic forms of their interaction with 

people and use of the new information and communication methods in the sphere 

of state and public affairs management.   

It is indicated that the activities of the public administration entities in the 

digital transformation sphere is accomplished via the public administration 

instruments – regulatory acts, administrative acts and administrative agreements as 

well as by way of adopting projects and strategies aimed at: 1) reformation of the 
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individual spheres of the public life and 2) determination of the general aspects of 

the digital transformation of Ukraine.  

It has been stressed that the Ministry of Digital Transformation of Ukraine  is 

a special public administration entity in charge of the obligations to construct and 

accomplish the state policy in the spheres of digitalization, electronic management 

of documents, provision of the electronic administrative services and electronic 

identification.  

The status of the legal regulation of the digital transformation in Ukraine has 

been analyzed as it reflects the condition the development of reformation of the 

various spheres of the public life and participation of the public administration 

entities in this process. It was established that the digital transformation of the 

public administration should mean a system of measures to transform and improve 

the information and telecommunication technologies of the public administration 

entities and their officials on the basis of integration with a view to develop an 

open information society, raise productivity, ensure economic growth and improve 

the quality of life of the citizens of Ukraine. At the same time the public 

administration in the digital transformation sphere is governed by laws and other 

legal enactments that regulate the public administration entity activities and is 

aimed at implementation of laws and other legal acts in the sphere of the digital 

transformation by way of adopting administrative decisions and provision of the 

legally established administrative services. 

The main manifestations of the digital transformation include: 

а) digitalization; b) development of the digital economy, digital innovations and 

technologies; c) implementation of the electronic government and electronic 

democracy; d) implementation of the electronic management of documents and 

elaboration of the national information resources and use of the principle of 

interoperability, etc. 

It is pointed out that the constitutional precepts mediate the necessity to 

follow the international trends in their administration. Sometimes the activities of 
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the public administration entities are reformatted in the course of the information 

and telecommunication technology application. 

Specificity of the executive function in the context of the digital 

transformation has been investigated. It has been substantiated that the influence of 

the digital transformation upon the executive function of the public administration 

entities is objective an imminent, and is also connected both with the general 

trends of digitalization of the state and society and with a new reality of the 

quarantine and other restrictive measures aimed at prevention of the spread of 

COVID-19 in the territory of Ukraine. 

It is ascertained that the executive function connected with performance of 

other legally valid actions is mostly affected by the digital transformation. The 

influence of the digital transformation on the procedures of making regulatory and 

administrative (individual) acts is felt in the improvement and simplification of the 

individual; procedural actions only (state registration the regulatory acts by the 

justice authorities; coordination with other public administration entities and 

making the administrative (individual acts known to those concerned). At the same 

time, the extralegal forms of public administration are initially based upon the 

development and implementation of the digital technologies in the executive 

functions of the public administration entities; as a result, the digital transformation 

is reflected in the qualitative improvement of the organizational measures and 

performance of the material and technical operations.   

It has been clarified that the digital transformation of the administrative 

service provision is accomplished through the establishment of the legal and 

material support of provision of certain administrative services in the electronic 

form.   

The administrative services are defined as activity of the public administration 

entities engaged in safeguarding the rights of individual or legal entities that are 

aimed at, on one hand, on ensuring the public interest and, on the other hand, on 

ensuring the private interest of those who have applied to the public administration 

entity in order to get an administrative service. It is pointed out that provision of 
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such services in the electronic form is an intermediate result of the digital 

transformation of the sphere of the administrative service provision. 

Singled out is a system of the public administration entities which are 

authorized to provide electronic administrative services: the state executive bodies, 

local self-government bodies, their officials, the state registrar and the state 

registration subject.   

It is stated that the digital transformation sphere makes a qualitative impact 

upon the human rights generation, specifically on the civil and political rights. 

The practical manifestation of changes in the mechanisms that ensure the 

rights of people and citizens were analyzed with due account of the digital 

transformation in such lines as: 1) establishment of the Electronic Service 

Provision Cabinet where one can receive electronic administrative services or 

apply to courts online; 2) provision of the conditions for applying via the Internet, 

use of the electronic communication means by filling in a special form or use of 

the confidential hotline; and 3) implementation of the electronic petitions as a 

particular form of the collective application of citizens. 

Distinguished are the features that characterize the practices of applying 

electronic petitions as a manifestation of the human rights provision mechanism 

with the aid of the information and telecommunication technologies;  а) electronic 

petitions that can be addressed to the designated public administration entities – the 

President of Ukraine, the Verkhovna Rada of Ukraine, the Cabinet of Ministers of 

Ukraine and the local self-government authorities; b) electronic petitions are 

presented by filling in a special form on the official website of the body to which it 

is addressed or on the website of the public organization that collects signatures; 

c) an electronic petition is to be considered, in case the necessary number of 

signatures has been collected, within not longer than three months.   

The notion, content and peculiar features of the regulatory acts as the 

instruments of public administration in the digital transformation sphere are 

defined. It has been stressed that generally the public administration instruments in 

the digital transformation sphere should meet the following requirements: stay 
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within the limits of the law; stay within competence of the public administration 

entity; be in accord with the content of its administrative duties; be in accord with 

the content and nature of the issues to be decided; facilitate the public interest; and 

take into account peculiar features of a specific object of the government influence.  

It is stated that the regulatory acts, being the instruments of the public 

administration in the digital transformation sphere, mean a king of legal acts that 

contain the administrative law norms and were adopted by the authorized subjects. 

A regularity was established: the lower the public administration entity, which 

functions as an essential element of the public administration in the digital 

transformation sphere, is in the administrative hierarchy, the more a regulatory act 

issued by it looks like an activity instrument. On the contrary, the acts issued by 

the public administration entities of the national level are referred, above all, to the 

sources of the administrative law. Such acts accumulate the administrative law 

norms that are obligatory for fulfillment. 

It has been established that the regulatory acts approved by the public 

administration authorities in the digital transformation sphere are characterized by 

such peculiar features: they are issued in accordance with a legally established 

procedure by the public administration authorities and their officials; they set up 

the administrative and legal norms (generally accepted rules of behavior); they are 

non-personified, i.e., obligatory for a non-defined set of people; and they are 

designed for multiple application. 

Emphasized are the specific procedures of the regulatory act adoption which 

is due to the digital transformation which reveals itself, above all, in the 

improvement and simplification of certain procedural actions.   

The notion, content and peculiarities of the administrative acts as the 

instruments of the public administration in the digital transformation sphere are 

characterized – these are resolutions of the public administration entities in the 

digital transformation sphere which are externally directed and are adopted with a 

view of settling a specific case. Along with that, the features of an administrative 

enactment, being an instrument of the public administration in the digital 
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transformation sphere, are: 1) they present a will of the public administration entity 

to accomplish its own competence in the digital transformation sphere in a specific 

situation or a person, etc.; they are not resolutions in all cases and do not have 

always the managerial nature; 2) they have the authoritative power, are obligatory 

for fulfillment and are supported by legal means, in particular, by a possibility to 

apply the measures of administrative enforcement and legal liability; 3) they have 

special signs of legal consequences. An administrative act, being an instrument of 

the public administration in the digital transformation sphere, always causes 

changes in the administrative and legal status of a person because it indirectly 

influences the capability to accomplish the rights and perform obligations in the 

other kinds of legal relationship; and 4) reveal the current condition of the public 

administration in the digital transformation sphere as its action is limited by 

performance of the provisions affixed therein. 

It was established that under conditions of the digital transformation the 

procedure of adopting administrative (individual) acts was renewed, particularly as 

regards improvements in the procedure of agreement with other public 

administration entities in the instances envisaged by the effective legislation.  

The attitude concerning distinguishing of the electronic administrative 

(individual) acts was specified, in parallel it was indicated that in this context we 

should talk not about the electronic (individual) administrative acts but only about 

the use of electronic technologies for transferring and directing the administrative 

(individual) acts to the persons concerned. 

Attention is drawn to the fact that the appealing procedures connected with 

the administrative (individual) and regulatory acts, being the instruments of the 

public administration in the digital transformation sphere, are segmented. 

Analysis was made of the specific features of the administrative agreement 

which serves as a means of regulating social relations in the digital transformation 

sphere of Ukraine. It has been established that not every administrative agreement 

is the instrument of the public administration in the digital transformation sphere 

but that one only which was concluded in the matters of the form or means of the 
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joint accomplishment of the public administration authority in the digital 

transformation sphere. The grounds for a conclusion of the administrative 

agreement dealing with the rights and obligations of the parties ensuing from the 

managerial detachment functions of the authority in the digital transformation 

sphere were characterized – the regulatory grounds, procedural grounds and actual 

grounds. 

Attention is drawn to the classification of the administrative agreements that 

can be concluded in the digital transformation sphere depending on: а) content; 

agreements on competencies (division or delegation of the authority); agreements 

in the sphere of the executive activity; agreements that ensure provision of the 

administrative services; agreements aimed at safeguarding the rights of citizens; 

agreement on mutual actions and cooperation; and b) depending on the status of 

the subjects that are parties to the agreement: between the public administration 

entities; between the public administration entities and the civil society institutions; 

and between the public administration entities and  citizens.   

It has been clarified that the parties to the administrative agreement that was 

concluded for settlement of the public relations in the digital transformation sphere 

can be called to legal liability on general grounds for a non-fulfillment of such 

agreement. 

It is proposed to adopt a Concept of development of the public 

administration in the digital transformation sphere that should define: the problems 

of application of the information and telecommunication technologies, the main 

directions of their surmounting with due account of the international practice of 

solving similar matters and the methods to support the reforms aimed at the digital 

transformation. 

Key words: administrative services, instruments of public administration, 

information society, information and communication technologies, Ministry of 

Digital Transformation of Ukraine, legal regulation, public administration, public 

administration entity, social relations, digital transformation sphere, digital 

transformation, digitalization, digital technologies. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. 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. Разом із 

тим, в умовах дії глобалізаційних процесів та національних викликів, 

забезпечити органічну системність та структурність функціонування 

існуючої правової та соціально-політичної реальності, на жаль, досі не 

вдалося. Причиною цьому стали численні різноаспектні перетворення, 

відсутність науково обґрунтованих системних поглядів щодо розробки 

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, 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, 

яких спрямовано 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, яких спрямовано на поліпшення якості 

життя. Адже процес цифровізації в Україні, який сприяє формуванню нового 

типу держави, орієнтованої на задоволення потреб громадян, став новим 

https://ips.ligazakon.net/document/view/z960254k?ed=2004_12_08&an=825259
https://ips.ligazakon.net/document/view/z960254k?ed=2004_12_08&an=825259
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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 на теперішній час 

реально орієнтовано на вимоги міжнародно-правових стандартів. Вбачається, 

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 застосування нових інформаційно-комунікативних 

методів під час надання адміністративних послуг тощо. Однак поки ще 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, разом із тим, впровадження 

новітніх інформаційних технологій у діяльність суб’єктів публічної 

адміністрації вимагає як належної та своєчасної законодавчої фіксації 

(оскільки в протилежному випадку будуть відсутніми правові підстави їх 

застосування суб’єктами публічної адміністрації), так і ґрунтованих наукових 

досліджень. 
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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 виключно 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, Д.В. Приймаченко, Г.Г. Почепцов, О.М. Соловйов, 
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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 

Т.І. Бирковичем, В.І. Бирковичем, О.С. Кабанець, 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, 

https://abstracts.donnu.edu.ua/article/view/7394
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В.Д. Сорокіна, С.Г. Стеценка, В.І. Теремецького, В.В. Чайки, А.Є. Шевченка 

та інших авторів. 

Проте, незважаючи на 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 роки, комплексних 

наукових проектів «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 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, 
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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 роки, 

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 проектів 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 напрямки розвитку наукової думки щодо 

публічного адміністрування у сфері цифрової трансформації в Україні; 

розкрити методологію дослідження публічного адміністрування у сфері 

цифрової трансформації; 

дослідити 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; 
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встановити специфіку надання адміністративних послуг за допомогою 

інформаційно-телекомунікаційних технологій; 

окреслити специфіку забезпечення прав людини та громадянина в 

умовах цифрової трансформації; 

охарактеризувати нормативні акти в якості інструмента публічного 

адміністрування у сфері цифрової трансформації; 

розкрити особливості адміністративних актів як інструмента публічного 

адміністрування у сфері цифрової трансформації; 

з’ясувати особливості укладення адміністративних договорів як 

зовнішнього відображення інструментального механізму публічного 

адміністрування у сфері цифрової трансформації; 

розробити концептуальні пропозиції теоретичного та практичного 

характеру, яких зорієнтовано 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, якого спрямовано 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 
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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 ін. 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 

при 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, 

яких ратифіковано 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 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 



29 

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» в якості системи 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 в якості об’єкта публічного адміністрування; 

класифікацію нормативно-правових актів, якими врегульовано цифрову 

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

актів, що визначають цифрову трансформацію як невід’ємну частину 

реформування публічного адміністрування; 2) нормативно-правових актів, 

які визначають пріоритетні напрямки цифрової трансформації в Україні; 
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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 в якості результату 

здійснення владних повноважень суб’єктом надання адміністративних послуг 

із застосуванням інформаційно-телекомунікаційних технологій у межах 

електронної взаємодії між суспільством та державою; 

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: 
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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. 

Особистий внесок здобувача. Викладені в дисертації наукові 

положення, висновки та рекомендації, що виносяться на захист, одержано 

здобувачем самостійно. Ідеї та розробки співавторів у дисертації не 

використано. 

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, 17–18 січня 2020 року), 

«Право як ефективний суспільний регулятор» (м. Львів, 14–15 лютого 

2020 року), «Правове забезпечення політики держави на сучасному етапі її 

розвитку» (м. Харків, 6–7 березня 2020 року), «Правове життя: сучасний стан 

та перспективи розвитку» (м. Запоріжжя, 22–23 травня 2020 року), «Місце 

юридичних наук у формуванні правової культури сучасної людини» 

(м. Запоріжжя, 25–26 грудня 2020 року). 

Публікації. Основні положення, висновки та рекомендації, що містяться 

у дисертаційній роботі, викладено в 10 публікаціях, у тому числі, у 
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5 наукових статтях, з яких 4 опубліковано у виданнях, що визнані як фахові з 

юридичних 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. 



33 

РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ У СФЕРІ ЦИФРОВОЇ 

ТРАНСФОРМАЦІЇ 

 

 

1.1. Стан та напрямки розвитку наукової думки щодо публічного 

адміністрування у сфері цифрової трансформації в Україні 

 

У сучасних умовах розбудови України як повноцінної цифрової 

держави, зважаючи на остаточне визначення зовнішньополітичного та 

економічного вектору розвитку у напрямку європейської та євроатлантичної 

інтеграції [121] та зумовлену вказаним вибором інтеграцію в європейський 

цифровий простір, виникла об’єктивна необхідність щодо аналізу 

ефективності, переваг так недоліків функціонуючої на теперішній час моделі 

публічного адміністрування, яка не тільки має відповідати вирішенню 

поточних завдань та визначенню оптимальної стратегії подальшого розвитку, 

а й має забезпечувати функціонування ефективної держави, політика якої 

стане адекватною сучасним економічним реаліям та потребам суспільства. 

Беззаперечно, дуже близькими для України є ідеї стабільності 

конституційного ладу, демократичних виборів, неухильного дотримання прав 

людини, забезпечення верховенства права, політичної відкритості, 

стабільності і зрозумілості законів, справедливості, громадської участі у 

владі, прозорості діяльності влади, відсутності корупції, підтримки активних 

та незалежних засобів масової інформації, компетентності і політичної 

нейтральності органів влади, підзвітності влади суспільству. Однак, на жаль, 

та модель управління державою, яка реалізувалася українською політичною 

елітою протягом останніх десятиліть, продемонструвала результати, які не 

задовольнили суспільні очікування та потреби суспільства. Ось чому Україна 

досі знаходиться на етапі ґрунтовних перетворень у публічному секторі. 
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Разом із тим, на теперішній час процеси становлення відкритого 

інформаційного суспільства як одного з важливих чинників розвитку 

демократії в країні, підвищення продуктивності, економічного зростання та 

підвищення якості життя громадян України потребують найшвидших та 

найсуттєвіших трансформацій, тому помилки, недопрацювання, 

суперечності, законодавчі казуси є неприпустимими, а необхідність 

законодавчих змін стала нагальною. А тому аналіз концептуальних засад та 

особливостей публічного адміністрування у сфері цифрової трансформації, 

недоліків-проблем окремих його сегментів стане запорукою визначення 

ключових векторів, принципів та напрямів удосконалення положень чинного 

законодавства України, зорієнтованих на підвищення ефективності 

публічного адміністрування, які зможуть об’єктивно відобразити реальні 

потреби держави та суспільства. 

Необхідно зазначити, що враховуючи євроінтеграційний курс 

Української держави, сфера цифрової трансформації виступає 

віддзеркаленням практичного позитивного європейського досвіду в частині 

обраної моделі публічного адміністрування. Між тим, інформаційне 

суспільство як якісно нова форма суспільного життя характеризується 

глобальними інформаційними технологіями, що знаходять свій вияв у 

процесах інформатизації, комп’ютеризації, роботизації та діджиталізації [180, 

с. 124] та вимагають відповідних змін від держави. При цьому, саме вказані 

процеси опосередковують необхідність впровадження високого рівня 

організації функціонування суб’єктів публічного адміністрування, 

використання електронних форм їх взаємодії з населенням та застосування 

нових інформаційно-комунікативних методів під час надання 

адміністративних послуг тощо. 

Видається, впровадження інформаційно-комунікаційних технологій та 

розвиток елементів цифрового суспільства дозволяє розширювати 

комунікаційні процеси, змінює склад і статус їх учасників, принципи 

просторової взаємодії шляхом мережевого спілкування, підвищує 
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децентралізацію прийняття управлінських рішень. А тому, зважаючи на 

світові тенденції, Україною взято курс на повне переведення сфери 

публічного управління на цифрові технології. І в цьому аспекті доцільно 

говорити про гостру необхідність та значимість залучення наукової 

спільноти до процесу втілюваних перетворень, адже наукове знання, маючи 

чітко окреслений інструментальний характер, у процесі системних змін є 

гарантом якісного забезпечення розв’язання низки важливих проблем, 

пов’язаних не тільки зі стабілізацією та розвитком українського суспільства, 

а й з успішним утвердженням України у сучасному глобалізаційному світі як 

повноцінної цифрової держави. 

На жаль, на шляху глибоких і структурних реформ науку 

адміністративного права дещо абстрагували від аналізу та фундаментального 

осмислення чималої кількості доленосних для України питань, що не тільки 

сприяло її підміні узагальненими, малозмістовними та безпредметними з 

юридичної точки зору міркуваннями, а й похитнуло фундамент для якісних 

змін та трансформацій, які відбулися на теперішній час у ключових напрямах 

життя держави. А тому, вбачається, тільки комплексна концентрація зусиль 

наукового середовища та державних інституцій сприятиме подоланню 

перешкод та ризиків на шляху модернізації усіх сфер життя суспільства у 

контексті європейського вибору України. Сказане повною мірою стосується і 

проблематики публічного адміністрування у сфері цифрової трансформації. 

Беззаперечно, успішне виконання завдання щодо широкомасштабної та 

ефективної «цифровізації» українського суспільства як важливого чинника 

розвитку демократії та підвищення якості життя громадян України є досить 

тривалим та кропітким процесом. Разом із тим, ключовим фактором якості 

«цифровізації» українського суспільства є напрацювання теоретично 

обґрунтованої та нормативно збалансованої концепції публічного 

адміністрування у сфері цифрової трансформації. 

Однак, на жаль, проблематика публічного адміністрування у сфері 

цифрової трансформації на теперішній час не знайшла свого комплексного 
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вирішення у доктринальних джерелах. При цьому, вбачається, суттєвими для 

дослідження є наукові праці окремих вчених, які стали достатнім 

теоретичним підґрунтям для вивчення складних та проблемних аспектів 

публічного адміністрування у сфері цифрової трансформації. 

Так, окрему увагу привертають фундаментальні праці таких науковців 

у галузі загальної теорії права, а також провідних вітчизняних і зарубіжних 

фахівців у галузі адміністративного права, які досліджували сферу 

публічного адміністрування та її основні детермінанти, як В.Б. Авер’янов, 

С.С. Алексеєв, Д.М. Бахрах, М.В. Бевзенко, К.С. Бельський, Ю.П. Битяк, 

В.Р. Біла, І.Л. Бородін, Я.В. Гайворонська, Н.В. Галіцина, В.В. Галунько, 

О.П. Голубицький, О.О. Губанов, П.І. Жежнич, Р.А. Калюжний, 

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

О.В. Малько, Т.О. Мацелик, Р.С. Мельник, О.І. Миколенко, В.І. Мищишин, 

С.В. Пєтков, Д.В. Приймаченко, Г.Г. Почепцов, А.А. Пухтецька, 

О.П. Рябченко, М.І. Смокович, О.М. Соловйов, І.М. Сопілко, В.Д. Сорокін, 

С.Г. Стеценко, В.І. Теремецький, В.В. Тильчик, В.П. Тимощук, В.В. Чайка, 

А.Є. Шевченко, О.Б. Шевчук та та інших авторів. 

Науковий інтерес являють напрацювання вітчизняних вчених-

правознавців, яких присвячено дослідженню соціально-політичних 

особливостей інформаційного суспільства та емпіричному вивченню впливу 

інформаційних технологій, насамперед Інтернету, на трансформацію 

існуючих соціально-економічних та політичних структур. Серед таких 

напрацювань доцільно виокремити дисертаційне дослідження В.В. Недбая 

«Соціально-політичні особливості інформаційного суспільства», подане на 

здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук (2004 р.), в якому 

автором показано, що процеси розвитку демократії як у глобальному вимірі, 

так і в окремих державах, тісно переплетені з іншими загальносвітовими і 

цивілізаційними процесами, насамперед із глобалізацією і розвитком 

інформаційного суспільства. Обґрунтовано, що організація влади та 

управління за принципом «електронного уряду» якісно трансформує функції 
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держави, форми відносин із громадянами та іншими політичними 

контрагентами, а також істотно активізує роль засобів масової інформації у 

політичному процесові. Також автором доведена необхідність розвитку в 

Україні Інтернет-комунікацій в якості технологій проведення не тільки 

політичних кампаній, а й державного управління, показано, що основні 

напрямки формування інформаційного суспільства пов’язані зі створенням 

розвиненого інформаційного середовища суспільства, що розглядається як 

сукупність технологічних, соціально-політичних, економічних і соціально-

культурних компонентів, факторів і умов, при яких інформація і знання 

стають реальним і ефективним ресурсом соціально-економічного та 

духовного розвитку України. Крім того, автором акцентовано увагу на 

негативних наслідках від використання інформаційних технологій, які 

проявилися у збільшенні розриву між рівнями розвитку багатих 

індустріальних країн та іншого світу [81]. 

Вагоме значення має дисертаційне дослідження Н.Б. Новицької 

«Організаційно-правові аспекти інформаційної культури в управлінській 

діяльності», подане на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних 

наук (2007 р.), в якому автором досліджено передумови становлення 

інформаційного суспільства як чинника формування інформаційної культури 

в управлінській діяльності, визначено функції органів державної влади 

України щодо формування інформаційної культури, встановлено особливості 

лінгвістичного забезпечення інформаційних відносин і становлення культури 

управлінських правовідносин з використанням Інтернет, обґрунтовано 

напрями удосконалення організаційно-правового забезпечення розвитку 

інформаційної культури в управлінській діяльності на підставі впровадження 

комп’ютерних правових інформаційних систем документообігу й 

електронного підпису, показано можливості формування культури сучасних 

інформаційних відносин державної влади та громадян шляхом реалізацію 

програми «електронного уряду», досліджено міжнародний досвід 

організаційно-правового забезпечення розвитку інформаційної культури 



38 

суспільства, з урахуванням якого розроблено рекомендації щодо 

удосконалення законодавства України у сфері інформатизації [84]. 

Фундаментальною працею, присвяченою дослідженню теоретичних і 

практичних аспектів впровадження концепції електронного уряду, яка 

привела до зміни парадигми і формування ідеології електронного правління, 

що відбиває трансформацію способу організації публічної влади, є 

дисертаційне дослідження О.М. Ємельяненко «Електронний уряд: 

інноваційні підходи до політики і управління в інформаційному суспільстві», 

подане на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук (2008 р.), в 

якому автором здійснено теоретичний аналіз концепції електронного уряду 

та досліджено механізми її реалізації у сучасній політичній практиці. Крім 

того, автором обґрунтовано поняття «електронна держава», що включає всі 

три галузі державної влади – законодавчу, виконавчу та судову, та являє 

собою систему державного управління на основі електронних засобів 

обробки, передачі і поширення інформації, застосовуваної з метою зміни 

взаємин між державними органами та суспільством; поняття електронна 

прозорість, яке в умовах електронного уряду набуває особливого значення; а 

також обґрунтовано поняття «мобільна демократія», «мобільна держава», 

«мобільний уряд» [48]. 

Досить вдалим обґрунтуванням теоретичних положень, методичних 

основ та практичних рекомендацій щодо інформатизації процесу надання 

соціальних послуг населенню органами місцевого самоврядування є 

дисертаційне дослідження В.П. Пархоменка «Інформаційне забезпечення 

місцевого самоврядування при наданні послуг населенню», подане на 

здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління 

(2009 р.), в якому автором проаналізовано сутність соціально-економічних 

перетворень в суспільстві, викликаних розширенням масштабів його 

інформатизації, та розкрито зміст протиріч, що виникають у зв’язку з 

інформатизацією управління, досліджено особливості розвитку 

інформаційних технологій у зарубіжних країнах та можливість їх 
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застосування органами місцевого самоврядування в Україні, встановлено 

причинно-наслідковий зв’язок між розширенням масштабів застосування 

інформаційних технологій в управлінні та підвищенням якості надання 

соціальних послуг, обґрунтовано методичні підходи до аналізу 

інформатизації діяльності органів місцевого самоврядування та розробки 

комп’ютерної інформаційної моделі споживання послуг, розроблено 

комплекс адміністративно-програмних заходів з інформатизації діяльності 

органів місцевого самоврядування з метою підвищення ефективності 

управління територією, а також обґрунтовано стратегічні підходи щодо 

організації комплексного інформаційного обслуговування населення. Як 

вказує В.П. Пархоменко, позитивний ефект інформатизації суспільства 

вимірюється прискоренням прийняття управлінських рішень і оптимізацією 

вибору їх альтернатив, але разом із цим загострює протиріччя між 

розширенням масштабів інформаційних потреб і обсягом наявних 

ресурсів [99]. 

Здобутки В.М. Кузьменка, відображені в дисертації на здобуття 

наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 281 «Публічне 

управління та адміністрування» «Цифровізація публічних послуг органів 

самоорганізації населення в Україні» (2020 р.), стосуються обґрунтування 

концептуальних положень щодо цифровізації публічних послуг органів 

самоорганізації населення в Україні та формування методико-технологічного 

забезпечення відповідних процесів [63]. 

На окрему увагу заслуговує дисертація О.Г. Мазура «Модернізація 

адміністративних процесів в органах публічного управління в умовах 

цифрової трансформації суспільства» (2020 р.), в якій обґрунтовано 

теоретичні положення і новий підхід до модернізації адміністративних 

процесів в органах публічного управління України. Автор мотивує важливий 

висновок про те, що ззходи модернізації адміністративних процесів в органах 

публічного управління регіонального та місцевого рівнів потребують 

залучення міжнародної технічної допомоги. Досвід проектів такої допомоги у 
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минулих роках був суттєвим, але не достатнім. У зв’язку з цим, необхідно 

продовжувати практику взаємодії з урядовими і неурядовими організаціями 

розвинутих країн Європи та світу для розбудови України як цифрової 

держави [70]. 

У контексті дослідження теоретичного і прикладного виміру суті 

цифрової дипломатії України велике значення має дисертація Я.Ю. Матчук 

«Цифрова дипломатія як чинник взаємодії України з країнами-сусідами ЄС» 

(2020 р.), в якій комплексно досліджено особливості використання цифрових 

технологій у сфері міжнародних відносин і визначено ефективність їх впливу 

на трансформацію зовнішньополітичної діяльності України, Польщі, 

Словаччини, Чехії та Угорщини. Об’єктами прикладного аналізу щодо 

застосування цифрової дипломатії для підтримки регіональної і міжнародної 

взаємодії автором обрано Україну як державу, яка розпочала інтенсивне 

використання інструментів цифрової дипломатії для просування 

зовнішньополітичних ініціатив і має значний науково-технологічний 

потенціал для розвитку у цій сфері, а також європейські держави-сусіди 

України, які демонструють подібну до української держави 

зовнішньополітичну онлайн-активність, зокрема: Республіка Польща 

успішно використовує цифрові рішення для просування власних 

зовнішньополітичних ідей і проектів; Словацька Республіка активно починає 

використовувати цифрову дипломатію для розбудови іміджу країни в 

онлайн-просторі; Чеська Республіка демонструє вдалу практику включення 

цифрових рішень до своїх зовнішньополітичних інструментів; Угорщина 

розпочинає звертатися до формування засад використання цифрової 

дипломатії для популяризації країни [76]. 

Окремих аспектів публічного адміністрування у сфері цифрової 

трансформації в Україні торкаються положення дисертації В.Р. Білої 

«Правові форми публічного адміністрування в Україні», поданої на здобуття 

наукового ступеня доктора юридичних наук (2020 р.), в якій автор розкриває 

сутність публічного адміністрування як категорії науки адміністративного 
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права, визначає концептуальні підходи в дослідженні правових форм 

діяльності владних суб’єктів адміністративного права, характеризує основні 

ознаки правової форми як інтегративної категорії науки адміністративного 

права, уточнює методологічні підходи дослідження правових форм 

публічного адміністрування, характеризує елементи логіко-юридичної 

конструкції правової форми публічного адміністрування, місце наукового 

поняття «правова форма публічного адміністрування» у терміносистемі 

науки адміністративного права. Крім того, В.Р. Біла розкриває систему та 

обґрунтовує основні підходи до класифікації правових форм публічного 

адміністрування. узагальнює зарубіжний досвід правової об’єктивації 

діяльності публічної адміністрації та пропонує перспективи його 

використання в Україні, визначає перспективи вдосконалення та практичні 

засади підвищення ефективності застосування правових форм публічного 

адміністрування в Україні [29; 30]. 

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. Так, досить вдалою спробою розвитку теоретико-

методологічних засад дослідження трансформації світового ринку праці та 

розробки науково-практичних рекомендацій щодо оцінки рівня 

діджиталізації національних ринків праці та ефективної інтеграції 

українського ринку праці до процесу діджиталізації глобальної економіки, є 

дисертаційне дослідження С.І. Туль «Трансформація світового ринку праці в 

умовах діджиталізації», подане на здобуття наукового ступеня кандидата 

економічних наук (2019 р.) [191]. 

Інший аспект формування та розвитку цифрової інфраструктури в 

Україні досліджено в дисертації Н.А. Азьмук «Стратегічні напрями 

збалансування розвитку національного ринку праці та цифрової економіки», 

https://abstracts.donnu.edu.ua/article/view/7394
https://abstracts.donnu.edu.ua/article/view/7394
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поданій на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук (2020 р.), в 

якій автором розроблено комплекс теоретико-методологічних положень і 

науково-методичних підходів до забезпечення збалансування національного 

ринку праці з розвитком технологій при формуванні цифрової економіки, на 

основі яких запропоновано науково-методичні розробки, інструменти і 

рекомендації щодо оцінки та регулювання зайнятості в цифровій 

економіці [13]. 

Трансформація територіально-економічних систем в умовах розвитку 

цифрової економіки та суспільства стала предметом дисертаційного 

дослідження О.Ф. Сєнкевича, поданого на здобуття наукового ступеня 

кандидата економічних наук (2020 р.). У своєму дослідженні автор розкриває 

теоретико-методичні засади і практичні рекомендації щодо трансформації 

територіально-економічних систем в умовах розвитку цифрової економіки та 

суспільства, а наукові результати дослідження є орієнтованими на 

розроблення комплексу сучасних економічних інструментів та визначення 

перспективних напрямків цифрової трансформації територіально-

економічних систем [175]. 

І.В. Струтинська у своєму дисертаційному дослідженні «Цифрова 

трансформація як імператив інноваційного розвитку бізнес-структур», 

поданому на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук (2020 р.), 

мотивує важливий висновок про те, що швидкі та глибинні наслідки від 

переходу на «цифру» будуть можливими лише тоді, коли цифрова 

трансформація стане основою життєдіяльності українського суспільства, 

бізнесу та державних установ, стане звичним та повсякденним явищем, стане 

нашим ДНК, нашою ключовою аджендою на шляху до процвітання, стане 

основою добробуту України. Крім того, автор акцентує увагу на тому, що 

цифрова трансформація держави буде сприяти цифровій трансформації 

бізнесу і його залученню у розвиток цифрової економіки. З іншого боку, 

цифрова економіка та інформатизація суспільства сприятиме ефективному 

розвитку бізнесу (його цифровій трансформації) і, в кінцевому результаті, 
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цифровій трансформації держави [184]. 

М.В. Ліпін, здійснюючи соціально-філософський аналіз освіти та влади 

як двох способів конституювання людини та суспільства, досліджуючи 

сутність, функціональну роль, особливості їх прояву та співвідношення в 

контексті фундаментальних соціально-культурних викликів інформаційного 

світу, доходить висновку, що сучасний перехід від виробництва речей до 

виробництва інформації, символів і знаків зумовив трансформацію форм 

організації влади від примусу до цифрового контролю [68]. 

Слід зазначити, що суттєву частину питань, які можуть стати 

підґрунтям формування функціональної моделі публічного адміністрування у 

сфері цифрової трансформації, викладено у монографічних працях. Так, 

наприклад, Л.Л. Приходченко розглядає питання забезпечення ефективності 

державного управління [119], О.В. Орлов досліджує проблематику 

інноваційних процесів у державному управлінні [88], В.П. Писаренко 

розкриває організаційно-правові засади електронного документування в 

органах влади [103]. 

Питання механізмів розвитку інформаційного суспільства за 

домінантними складовими: інформаційно-телекомунікаційна інфраструктура 

суспільства, віртуальна спільнота та інтелектуальна власність, питання 

стратегії та механізмів електронного урядування за складовими електронного 

уряду, електронної демократії та відкритого уряду в умовах становлення 

інформаційного суспільства розкрито у дослідженні П.С. Клімушина 

«Стратегії та механізми електронного урядування в інформаційному 

суспільстві». Також автором визначено механізми розвитку дозвільної 

системи та надано практичні рекомендації з удосконалення інфраструктури 

взаємодії влади з бізнесом, запропоновано структуру механізмів формування 

інформаційної культури публічних службовців, що включає правові, 

організаційні, технологічні, освітні, соціальні групи. Крім того 

П.С. Клімушиним надано практичні рекомендації з удосконалення системи 

підготовки кадрів для забезпечення розвитку електронного уряду, 
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електронної демократії та відкритого уряду, обґрунтовано методологію 

розвитку інноваційно орієнтованого суспільства, розглянуто інноваційні 

технології й механізми розвитку електронних комунікацій; структурні моделі 

організації систем електронного документообігу за компонентами сховища 

документів та їхніх карток, компонентами, що здійснюють ділові процеси 

системи; механізми управління правами електронних документів. Крім того, 

автором обґрунтовано найкращі світові моделі, практики та тенденції 

розвитку електронного урядування для застосування в Україні та надано 

моніторингові рейтингові оцінки електронного урядування в країні, 

методологію регламентації та надання електронних адміністративних послуг, 

запровадження електронних адміністративних регламентів та надано 

практичні рекомендації з удосконалення інфраструктури взаємодії влади з 

громадянами, визначено інструменти та механізми забезпечення 

трансакційної взаємодії та надано практичні рекомендації з удосконалення 

регулювання систем електронних платежів та розвитку електронного 

бізнесу [56]. 

Проблематика реформування інформаційної сфери в Україні з огляду 

на процеси євроінтеграції, а саме: електронної демократії та електронного 

урядування стали предметом монографічного дослідження А.А. Барікової 

«Електронна держава: нова ефективність урядування» (2016 р.), в якому 

автором досліджено перспективи реформування сфери електронної 

демократії та електронного урядування, сформульовано пропозиції щодо 

становлення належного рівня правової регламентації електронної держави та 

розвитку інформаційного суспільства, а також втілення в Україні 

європейських стандартів за напрямом удосконалення процедури доступу до 

публічної інформації, запровадження електронних петицій, покращення рівня 

правової охорони в інформаційній сфері [20]. 

С.А. Попов у монографії «Інноваційний розвиток системи органів 

публічної влади: стратегічний підхід» вказує, що успішне інтегрування 

України в ЄС та досягнення країною провідних позицій у світі, головним 



45 

чином, залежить від готовності системи публічної влади до ефективних дій у 

вимірі сучасних тенденцій розвитку суспільства. Державно-управлінські 

реформи є спрямованими на оновлення ефективності (економічності, 

результативності) цієї системи у цілому шляхом масштабного впровадження 

відповідних нововведень. Досягнення ж ефекту від їх впровадження та 

застосування, на жаль, не завжди є вдалим унаслідок впливу широкого кола 

факторів. А тому, видається, найефективніший спосіб реалізації реформ 

заснований на стратегічному управлінні процесами здійснення та 

забезпечення інноваційної діяльності системи органів публічної влади як 

відкритої системи [118]. 

Сучасний стан та теоретико-методологічні основи публічного 

управління в умовах інституційних змін, що відбуваються у зв’язку з 

процесом його реформування та євроінтеграції, розглянуто у колективній 

монографії «Публічне управління в умовах інституційних змін» за науковою 

редакцією Р.В. Войтович та П.В. Ворони. Авторами акцентовано увагу на 

впливі глобалізаційних процесів на становлення належного врядування в 

Україні, процесах децентралізації і євроінтеграції, становлення електронної 

демократії та врядування, проблематиці розвитку місцевого самоврядування, 

боротьбі з проявами корупції в органах публічної влади та зміцнення системи 

національної безпеки [169]. 

Показово, що у періодичній літературі також розкрито чимало аспектів, 

які так чи інакше стосуються запровадження інформаційно-комунікаційних 

технологій у сферу державного управління, які можуть стати базисом для 

вивчення питання публічного адміністрування у сфері цифрової 

трансформації. Так, Є.В. Фрагулова, аналізуючи підходи до інтеграції та 

інтероперабельності інформаційних систем, робить важливий висновок про 

те, що в процесі інтеграції інформаційних систем важливе місце займає 

поняття «інтероперабельність», під якою розуміється здатність 

інформаційних систем взаємодіяти один з одним. Взаємодія може 

проявлятися як у вигляді звичайного обміну інформацією, так і у виконанні 
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розподілених завдань. Необхідність забезпечення інтероперабельності 

виникає при об’єднанні процесів різних організацій, узгодження роботи 

існуючої інформаційних системи з прийнятими стандартними рішеннями. 

Властивість інтероперабельності використовується також при інтеграції 

декількох інформаційних систем, включення в створювану систему баз даних 

раніше використаних сховищ даних, розробці комплексних автоматизованих 

систем управління, побудові мереж інформаційних сховищ, а також у 

багатьох інших випадках. Проблема забезпечення інтероперабельності 

інформаційних систем має фундаментальний характер, вона є актуальною як 

для успадкованих систем, які потрібно зв’язати з новостворюваними (або, як 

мінімум, отримати можливість використання їх баз даних), так і для 

проектованих сховищ даних, в яких необхідно передбачити можливості 

реалізації взаємодії з іншими інформаційними системами в перспективі, при 

зміні вимог до них. Автор також вказує, що інтеграційні технології однаково 

застосовні як у бізнесі, так і в державному та муніципальному управлінні. У 

першому випадку мова йде про побудову наскрізних логістичних ланцюжків 

підприємства, у другому – про взаємодію державних органів один з одним у 

ході надання електронних послуг громадянам та бізнесу [194]. 

О.С. Качний презентує основну вітчизняну законодавчу базу, спільні 

для всього світу нормативно-правові положення, якими керується сучасне 

суспільство, впроваджуючи інформаційно-комунікаційні технології у 

систему органів державної влади, визначає місце, роль і значення 

інформаційно-комунікаційні технологій на нинішньому етапі розвитку 

людства, аналізує їх особливості, специфіку впровадження та подальшого 

використання у сфері державного управління, з урахуванням можливих 

ризиків, розкриває можливості для ефективних адміністративних 

перетворень, що виникли завдяки новітнім технологіям, передусім, 

всесвітній системі об’єднаних комп’ютерних мереж Інтернет, створеної для 

зберігання й передання інформації [52]. 
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А.А. Асанова обґрунтовує позицію щодо того, що взаємодія держави та 

громадян в електронному уряді є спрямованою на інформування 

громадськості про діяльність органів державної влади, надання он-лайн-

послуг, консультацій, залучення громадян до прийняття рішень органами 

державної влади, громадський контроль за діяльністю органів державної 

влади. У той же час, гостро постають питання залучення громадськості до 

участі в електронному врядуванні, що пов’язано з відсутністю можливості 

охопити та стимулювати населення як наслідок економічних та 

інформаційно-технічних обмежень, соціально-психологічних факторів, 

відсутності дійової нормативно-правової бази. Автор вказує, що у 

перспективі доцільно акцентувати увагу на особливостях організації 

зворотного зв’язку в секторі «держава-громадянин» електронного уряду та 

виявити загальні труднощі, що виникають при взаємодії держави та громадян 

у процесі надання державних послуг та організації громадського 

контролю [16]. 

О.О. Берназюк досліджує роль та значення цифрових технологій у 

сфері публічного управління. На підставі аналізу наукових підходів, 

положень національного законодавства, міжнародних договорів та 

програмних документів автор робить висновок, що основним призначенням 

(роллю) цифрових технологій у публічному управлінні є підвищення 

ефективності останнього за всіма основними показниками, зокрема, щодо: 

рівня довіри громадян до органів публічної влади; рівня відкритості та 

прозорості їхньої діяльності; ступеня залучення громадськості до прийняття 

публічно-владних рішень; рівня корумпованості органів публічної влади. 

При цьому, О.О. Берназюк вказує, що значення цифрових технологій у 

публічному управлінні полягає у: 1) демократизації сфери публічного 

управління; 2) забезпеченні відкритості та прозорості діяльності суб’єктів 

публічного управлінні і, як наслідок, підвищенні рівня довіри громадян та 

суспільства до органів та інститутів публічного управління; 3) зниженні 

рівня корумпованості серед службовців та посадових осіб органів публічного 
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управління; 4) зменшенні кількості помилок, що можуть допускатися 

службовцями у процесі їхньої діяльності, через автоматизацію деяких 

управлінських процесів; 5) забезпеченні економії ресурсів (часу, коштів, 

кадрів тощо). У той же час, основними умовами, за наявності яких цифрові 

технології спроможні забезпечити реальне підвищення ефективності 

публічного управління, автор визначає: 1) закріплення на законодавчому 

рівні реальних гарантій захисту персональних даних; 2) дотримання умов 

інформаційної та кібербезпеки, освоєння нових засобів захисту інформації у 

інформаційно-комунікативних системах; 3) підвищення комп’ютерної, 

інформаційної грамотності та культури громадян, службовців, посадових 

осіб; 4) подолання цифрової нерівності, а також формування належної 

інфраструктури для функціонування системи електронного урядування; 

5) законодавче врегулювання електронного документообігу в органах 

публічно-владного управління; 6) формування єдиної інформаційно-

комунікативної системи, яка об’єднає всі основні публічно-управлінські 

сервіси [23]. 

Аналіз розвитку системи надання електронних адміністративних 

послуг, окремі проблеми впровадження електронних послуг у діяльність 

суб’єктів надання послуг, основні напрями розвитку інноваційних сервісів 

надання електронних адміністративних послуг розкрито у наукових доробках 

Д.В. Спасібова, який мотивує: «основними напрямами розвитку інноваційних 

сервісів надання електронних адміністративних послуг є: побудова 

онлайнових інформаційних систем і сервісів національного, відомчого та 

регіонального рівнів; підвищення інвестиційної привабливості проектів 

розвитку електронного урядування та електронної демократії; популяризація 

сервісів надання адміністративних електронних послуг серед мешканців; 

розвиток ефективної взаємодії між населенням і регіональними органами 

влади і органами місцевого самоврядування за допомогою електронних 

систем; підвищення рівня доступності для населення інформації про 

електронні адміністративні послуги; зниження соціальної напруженості через 
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підвищення задоволеності населення послугами влади; підвищення контролю 

якості послуг шляхом взаємодії громадян із регіональними та 

муніципальними відомствами; моніторинг оперативної обстановки подій і 

проблем громадян, підвищення інформаційної безпеки в суспільстві; 

підвищення оперативності, реагування влади на проблеми жителів шляхом 

аналітики за результатами вирішення проблем і питань із громадянами; 

підвищення інформаційної відкритості та прозорості діяльності регіональних 

органів державної влади та органів місцевого самоврядування; формування 

єдиного інформаційного простору для взаємодії центральних, регіональних 

органів державної влади та органів місцевого самоврядування; формування 

зручного соціально орієнтованого вмісту веб-сайтів для громадян щодо 

можливих життєвих ситуацій; створення єдиної технологічної платформи для 

формування нових соціально значимих сервісів для громадян і 

організацій» [179]. 

Дослідження питання удосконалення нормативно-правового 

забезпечення у сфері електронного урядування здійснив С.І. Куценко. 

Окрему увагу автор приділив питанню функціонування електронних онлайн-

сервісів у системі Міністерства юстиції України [67]. 

І.В. Лопушинським аналізуються новітні наукові підходи до 

«цифровізації» державного управління, нормативно-правові акти Української 

держави, міжнародні договори та програмні документи щодо запровадження 

інформаційно-комунікаційних технологій у сферу державного управління, 

розкриваються значення «цифрових» технологій у державному управлінні, 

основні проблеми, що можуть виникати у процесі застосування «цифрових» 

технологій у державному управлінні, а також умови, за яких «цифрові» 

технології виконуватимуть завдання щодо підвищення ефективності 

державного управління [69]. 

Н.В. Ющенко та М.В. Ковтун обґрунтовують позицію щодо того, що в 

Україні «ситуація з сьогоднішнім станом впровадження електронного 

урядування порівняно з іншими державами, є достатньо складною. Розвиток 
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електронного урядування характеризується низкою проблем, таких як, брак 

довіри громадян до держави, фінансування, безвідповідальність та низька 

кваліфікація працівників на всіх рівнях, недовіра громадян не дають державі 

зробити стрибок по впровадженню електронного врядування. З кожним 

роком росте кількість країн, де передбачене онлайн обслуговування для 

вразливих верств населення. Більшість країн стали притримуватися підходу 

«спочатку в цифрі» при запроваджені своїх послуг. Але це може створювати 

нові перепони для громадян, які не мають змоги користуватися Інтернетом. 

Тому важливо впливати на сферу державного обслуговування шляхом 

розгортання усіх каналів надання послуг, як онлайн та і оффлайн. Це 

дозволить охопити все населення, незважаючи на те, де люди проживають, і 

які можливості для електронного включення мають». Разом із тим, автори 

акцентують увагу на тому, що «Незважаючи на те, що держава робить вагомі 

кроки в напрямі розвитку, необхідно залучати найкращих українських 

фахівців на державну службу, проводити підвищення кваліфікації та 

навчання новим технологіям та протоколам роботи державних службовців. 

Більш ефективно співпрацювати з країнами, які мають позитивний досвід в 

впровадженні електронного урядування. Розвиток електронного урядування 

повинен йти у площині інституціонального, організаційного так і технічного 

забезпечення. Важливу роль при цьому має співробітництво державного 

сектора, бізнес структур та приватно-публічне партнерство як передумова 

створення засад нового цифрового суспільства, що буде гарантувати 

залучення громадян за допомогою інформаційно-комунікативних технологій 

до політики, прийняття рішень, розробку та надання послуг з ціллю 

забезпечення участі, інклюзивності цілеспрямованості» [204]. 

Дослідження питань, що стосуються інноваційних підходів до розвитку 

системи надання адміністративних послуг в умовах децентралізації здійснила 

Т.В. Маматова. Так, автор визначає, що децентралізація адміністративних 

послуг, підвищення їх якості є нині пріоритетними напрямами у сфері 

реформування публічного управління в Україні. Наближення послуг до 
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громадян та доступність забезпечується формуванням мережі центрів 

надання адміністративних послуг. При цьому, Т.В. Маматова вказує, що 

ключовими напрямами вдосконалення адміністративних послуг є: 

стратегічний клієнтоорієнтований програмний розвиток системи 

адміністративних послуг; створення регіональних мереж горизонтального 

нетворкінгу для швидкого обміну інформацією у сфері адміністративних 

послуг; підвищення рівня культури надання та споживання адміністративних 

послуг з урахуванням оновлених цінностей; безперервний розвиток 

компетентності керівників і співробітників системи центру надання 

адміністративних послуг; підвищення рівня мобільності надання 

адміністративних послуг; поширення ІТ-сервісів [72]. 

Безперечно, вченими було зроблено суттєвий науковий внесок у 

розробку та дослідження загальних засад публічного адміністрування у сфері 

цифрової трансформації в Україні, теоретичні доробки зазначених науковців 

стали неоціненним внеском для формування концепції публічного 

адміністрування у сфері цифрової трансформації і є науково-методологічним 

підґрунтям для подальших наукових досліджень проблематики публічного 

адміністрування у сфері цифрової трансформації. Водночас, підсумовуючи 

роздуми стосовно стану та напрямків розвитку наукової думки щодо 

публічного адміністрування у сфері цифрової трансформації в Україні, 

відмітимо: питання публічного адміністрування у сфері цифрової 

трансформації лише частково входили до предмета багатьох наукових праць, 

однак пошуки в цьому напрямі не можна вважати вичерпаними. Разом із тим, 

застосування системного підходу та критичний аналіз наукового доробку 

вчених, які займалися розробкою окремих аспектів публічного 

адміністрування у сфері цифрової трансформації в Україні, дає змогу зробити 

висновок про відсутність комплексних робіт, присвячених безпосередньо 

проблематиці публічного адміністрування у сфері цифрової трансформації в 

Україні, які б у повій мірі враховували положення адміністративно-правової 

доктрини та законодавства. 
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Отже, на теперішній час 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. Адже хоча окремі аспекти 

публічного адміністрування у сфері цифрової трансформації в Україні 

частково і входили до предмета багатьох наукових праць, присвячених 

трансформаційним змінам концептуальної моделі та механізмів 

функціонування України як демократичної, соціальної, правової держави, 

ідентифікація ключових проблем цифрової трансформації різних сфер 

суспільного життя зумовлює 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 виключно 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. 

Перерахуємо висвітлені в даному підрозділі основні узагальнення та 

висновки: 

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; 
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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 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. 

Видається, з огляду на те, що стрімке впровадження інформаційно-

комунікаційних технологій сприятиме становленню України як повноцінної 

цифрової держави нарівні з іншими розвиненими державами, процес 

цифровізації в Україні – формуванню нового типу держави, орієнтованої на 

задоволення потреб громадян, а удосконалення публічного адміністрування 

шляхом застосування інформаційно-комунікаційних технологій в управлінні 

державними та суспільними справами – досягненню сталого розвитку 

держави та забезпеченню публічних інтересів населення, питання 

нагальності розроблення якісно нових та нормативно збалансованих підходів 

до визначення сутності, змісту та особливостей публічного адміністрування у 

сфері цифрової трансформації в Україні, а також розробки концептуальних 

пропозицій теоретичного та практичного характеру, яких зорієнтовано на 

підвищення ефективності публічного адміністрування у сфері цифрової 

трансформації в Україні, не викликає сумнівів. 
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1.2. Методологія дослідження публічного адміністрування у сфері 

цифрової трансформації 

 

Видається, об’єктивно зумовленим, з позиції поглибленого пізнання 

сутності публічного адміністрування у сфері цифрової трансформації, є 

звернення теоретичної думки до методологічних досліджень. Адже, як 

справедливо зазначив Д.А. Керімов, таємниці науки не лежать на поверхні, 

оскільки проникнення в них передбачає передусім усвідомлення того, яким 

закономірностям вона підпорядковується, яким чином досягаються її 

результати, якими є перспективи подальшого її удосконалення в оволодінні 

силами природи, суспільства, людським мисленням і діяльністю людей. 

Наука при цьому не лише являє собою певну сукупність ідей, теорій, 

концепцій, але й поповнюється сукупністю прийомів, методів, засобів 

наукового мислення, які у своїй системній єдності становлять 

методологію [53, с. 8]. 

З огляду на те, що конституційні норми опосередковують потребу 

слідування міжнародним тенденціям під час їх правозастосування, а 

переформатування діяльності суб’єктів публічної адміністрації через 

застосування інформаційно-телекомунікаційних технологій не є 

виключенням, виправданим є аналіз публічного адміністрування у сфері 

цифрової трансформації певними методами. Вказане дасть змогу виокремити 

відповідні поняття, принципи та окреслити перспективи подальших 

досліджень та практичної реалізації ключових аспектів публічного 

адміністрування у сфері цифрової трансформації у процесі становлення 

України як цифрової держави, реально орієнтованої на вимоги міжнародно-

правових стандартів. Отже, у логічній послідовності постає питання щодо 

того, з використанням яких завдань та методів сучасної юриспруденції слід 

підходити до дослідження наукової думки та матеріалів законодавства з 

обраної проблематики? 



55 

Так, Ю. Оборотов підкреслив, що на теперішній час відбувається 

процес утвердження нової парадигми методології юриспруденції як стійкої 

дослідної бази, а, відтак, обмеження її сферою філософії права або 

загальнотеоретичної юриспруденції не може бути прийнятним. Такий 

комплексний (синтетичний) характер методології визначає її існування в 

системі юриспруденції як цінності, що містить філософські, 

загальнотеоретичні, галузеві та інші складові [85, с. 34]. У визначенні 

найбільш прийнятного підходу до розуміння методології своєрідною 

відправною точкою слід вважати поняття, вироблені філософією. 

Передусім необхідно зазначити, що представниками теоретико-

світоглядної науки, яка за своїм змістом є ядром системи загальних методів 

пізнання буття, методологію розуміють як систематичний аналіз методів, що 

застосовуються для отримання наукового знання і тих загальних принципів, 

якими спрямовується наукове дослідження [193, с. 496]. 

В етимологічному розумінні поняття «методологія» означає «вчення 

про методи» [21, с. 16]. При цьому, метод (від гр. methodos – це шлях 

дослідження, теорія, вчення) – прийом, спосіб дії [202, с. 339]. Відтак, метод 

є невід’ємним інструментом будь-якої науки, у тому числі юридичної, 

незалежно від предмета дослідження. Методи загальної теорії держави і 

права визначаються як прийоми і способи пізнання, що їх застосовує 

загальна теорія держави і права, його загальних і спеціальних 

закономірностей виникнення, функціонування і розвитку держави і права при 

вивченні відповідного предмета, тобто загальних і спеціальних 

закономірностей виникнення, функціонування і розвитку держави і права, що 

розглядаються як цілісні і взаємозумовлені соціальні інститути та пов’язані з 

ними суспільні відносини [186, с. 11]. 

В. Рабінович зазначив, що методологія юридичної науки – це система 

підходів, методів і способів наукового дослідження, теоретичні засади їх 

використання при вивченні державно-правових явищ. На його думку, основу 

методології юридичної науки становлять, зокрема, філософсько-світоглядні 
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підходи (матеріалістичний або ідеалістичний, діалектичний або 

метафізичний, визнання або заперечення об’єктивних соціальних, у тому 

числі державно-правових, закономірностей та можливості їх пізнання, 

здобуття істинних знань про них); загальнонаукові методи, тобто такі, які 

використовуються в усіх або у більшості наук (наприклад, такі методи як 

структурний, функціональний, сходження від абстрактного до конкретного; 

формально-логічні процедури – аналіз, синтез тощо); спеціальні методи, 

тобто прийнятні для дослідження предмета якоїсь однієї науки: наприклад, в 

юриспруденції – з’ясування (тлумачення) юридичних норм, спеціальні 

прийоми узагальнення юридичної практики [203, с. 618]. 

Крім того, існує думка, що методологія юридичної науки – це 

зумовлена особливостями правової реальності цілісна та узгоджена система 

способів пізнання, яка містить: 1) загальний (філософський) підхід; 

2) загальнонаукові методи; 3) спеціальні методи; 4) власні правові 

методи [186, с. 33]. 

За переконанням деяких авторів, будучи формою органічного 

поєднання світоглядної філософської спрямованості з методичним 

інструментарієм, що використовується у певній сфері дослідження, 

методологічний підхід уособлює синтез найбільш фундаментальних 

характеристик методу науки і є його зовнішнім вираженням [45]. 

За допомогою філософських методів здійснюється вивчення взаємодії 

природи, суспільства і людини. Подивитися на предмет дослідження з усіх 

боків вимагає діалектичний підхід. Всебічний погляд на право обумовлює 

інтегративно-плюралістичний підхід до його розуміння [18]. При цьому, 

С. Денисов підкреслив його відмінність від актуального нині інтегративно-

моністичного підходу, який дає уявлення про право як суперечливу систему 

норм, що регулюють найважливіші сторони людського життя, оскільки до 

цієї системи належать групи норм, які тільки частково збігаються за своїм 

змістом [39, с. 87]. 
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У контексті нашого дослідження, діалектичний метод, базуючись на 

визнанні об’єктивності та певної закономірності суспільного розвитку, 

дозволяє розкрити публічне адміністрування у сфері цифрової трансформації 

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

прослідкувати закономірності цифрової трансформації різних сфер 

суспільного життя, а також співвіднести аналіз загальних тенденцій 

цифровізації держави та суспільства та вимог міжнародно-правових 

стандартів. 

П.Є. Недбайло свого часу зазначив, що саме філософсько-правові 

засади юридичної науки (зрештою, як і будь-якої іншої суспільної науки) 

визначають загальний підхід до мети і спрямування дослідження, до відбору 

досліджуваних фактів і явищ, а також – і це найважливіше – до інтерпретації 

результатів дослідження [82, с. 57–59]. 

З урахуванням викладеного, стосовно визначення методології 

дослідження публічного адміністрування у сфері цифрової трансформації та 

його ролі у формуванні нового типу держави, орієнтованої на задоволення 

потреб громадян, вважаємо за належне виходити з можливості застосування 

повною мірою діалектичного підходу. Видається, саме використання 

загального світоглядного підходу забезпечить філософське підґрунтя 

дослідження. 

Серед загальнонаукових методів дослідження також доцільно 

застосувати: аналіз та синтез; індукцію та дедукцію; спостереження та опис; 

системний та формально-логічний методи тощо. Для того, щоб розкрити 

особливості застосування загальнонаукових методів, слід охарактеризувати 

кожен із них. 

Так, за допомогою аналізу видається за можливе дослідити основні 

складові публічного адміністрування у сфері цифрової трансформації, 

встановити характер взаємозв’язку між ними, проаналізувати законодавчі 

пропозиції у сфері цифрової трансформації, у тому числі щодо 

запровадження вимог європейських та світових стандартів у діяльність 
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суб’єктів публічної адміністрації. Це дозволяє встановити наявність зв’язків 

різних елементів механізму публічного адміністрування, а також зв’язків із 

зовнішнім середовищем, допомагає урізноманітнити підходи до вирішення 

пов’язаних із цим проблем. 

За допомогою синтезу здійснюється узагальнення даних, отриманих у 

результаті аналізу різноманітних досліджуваних правових явищ. Синтезуючи 

аналітичні дані щодо окремих аспектів публічного адміністрування, маємо 

змогу одержати уявлення про перспективи та шляхи подальшого розвитку 

публічного адміністрування в умовах цифрової трансформації, а також 

сформулювати пропозиції щодо напрямів вдосконалення та практичних засад 

підвищення ефективності публічного адміністрування у сфері цифрової 

трансформації в Україні в умовах євроінтеграційних процесів. 

У процесі дослідження за допомогою індукції з’ясовано окремі сторони 

та властивості предмета наукового пізнання, на основі яких здійснюється 

узагальнення різного рівня. Виокремивши певні проблемні аспекти 

трансформації публічного адміністрування у сфері цифрової трансформації в 

Україні в умовах євроінтеграції, можна сформулювати комплексний підхід 

до його удосконалення. 

Метод сходження від абстрактного до конкретного став засобом 

організації оптимальної послідовності пошуку загального й специфічного в 

кожній частині предмета дисертаційної роботи. Саме за поступовим 

виокремленням окремих аспектів публічного адміністрування у сфері 

цифрової трансформації в Україні з’являєтьcя можливість надати їм наукову 

оцінку. 

Неабияке значення мають такі методи як спостереження та опис. 

Застосування методу спостереження (безпосереднього чи опосередкованого) 

дозволяє отримати знання про зовнішні сторони об’єкта пізнання та його 

суттєві властивості [101, с. 34]. Видається, спостерігаючи за процесами 

трансформації суспільних відносин, які складають зміст публічного 

адміністрування у сфері цифрової трансформації, можна дійти висновку 
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щодо ступеня їх послідовності та ефективності, а також щодо дієвості 

застосування різних методів у ході реформування та доцільності перегляду 

окремих із них. Метод опису застосовується для фіксування результатів 

спостереження. Так, використання методу опису сприяло фіксуванню 

результатів дослідження тенденцій трансформації суспільних відносин, які 

складають зміст публічного адміністрування у сфері цифрової трансформації. 

На особливу увагу заслуговує системний підхід, спрямований на 

пізнання об’єкта дослідження, що базується на сукупності загальнонаукових 

методологічних вимог. Серед таких вимог науковці виокремлюють: 

1) встановлення залежності кожного елемента від його місця і функцій у 

системі науки з урахуванням того, що властивості цілого не можна звести до 

суми властивостей його елементів; 2) аналіз ефективності функціонування 

системи, обумовленості особливостями її окремих елементів та її структури; 

3) дослідження механізму взаємодії системи і зовнішнього середовища; 

4) вивчення характеру ієрархічності, властивого цій системі; 5) забезпечення 

всебічного багатоаспектного опису системи; 6) розгляд системи як 

динамічної цілісності [90, с. 33]. 

Особливо актуальним для даного дослідження є застосування 

системного підходу, оскільки ефективність наповнення новим змістом 

публічного адміністрування у сфері цифрової трансформації в Україні з 

огляду на міжнародні стандарти, великою мірою залежить від 

вищезазначених факторів. Разом із тим, системно-структурний метод у 

зв’язку з методом аналізу широко застосовано під час опрацювання 

доктринальних досягнень із відповідної тематики, а також виявлення 

недоліків юридичного забезпечення публічного адміністрування у сфері 

цифрової трансформації. 

В.О. Котюк визнав конкретно-науковими або прикладними такі методи 

реформування: структурно-функціональний аналіз (системно-

функціональний метод); системний метод; правове моделювання; правове 

прогнозування; порівняльне правознавство; статистичні і математичні 
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прийоми; догматичний метод; історичний і логічний методи; метод 

сходження від конкретного до абстрактного; конкретно-соціологічні 

методи [61, с. 30–34]. 

Особливо важливим слід визнати метод системно-структурного 

аналізу, за допомогою якого здійснено класифікацію нормативно-правових 

актів, які регулюють цифрову трансформацію в Україні. Перспективним 

виглядає застосування структурно-функціонального методу, який за своєю 

сутністю дозволяє повніше дослідити функціональні особливості 

трансформації публічного адміністрування в умовах цифрової трансформації; 

з’ясувати існуючі підходи до цього питання та простежити його 

функціонально-структурні зв’язки; розглянути існуючі проекти щодо 

запровадження структурних змін та проаналізувати їх концептуальні 

переваги та недоліки щодо організаційних і правових основ публічного 

адміністрування у сфері цифрової трансформації в Україні. 

Крім того, для пізнання предмета дослідження застосовано історико-

правовий, порівняльно-правовий, статистичний методи. Так, історико-

правовий метод дозволяє виокремити передумови виникнення 

досліджуваного явища, визначити тенденції та перспективи його 

розвитку [185, с. 21]. Застосування герменевтичного методу сприяє 

поглибленому вивченню окремих правових понять та дає змогу тлумачити 

текст правової норми на підставі внутрішнього розуміння, мовного аналізу і 

порівняння наукових позицій із цього питання. 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. 

Метод правового моделювання пов’язаний зі створенням моделі 

державного органу, закону чи інших державно-правових явищ [61, с. 30]. 

Застосування цього методу значно розширює можливості пізнання предмета 
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дослідження. У результаті застосування методів правового моделювання та 

прогнозування стало можливим окреслення перспектив та напрямів 

вдосконалення та практичних засад підвищення ефективності публічного 

адміністрування у сфері цифрової трансформації в Україні. 

Застосування соціологічного методу у роботі має прояв в аналізові 

документів, статистичних даних щодо ефективності та якості публічного 

адміністрування у сфері цифрової трансформації, теоретичних рекомендацій 

щодо оцінки стану трансформаційних змін публічного адміністрування та 

вартості таких новацій, наданих експертами у рамках міжнародних проектів, 

які реалізуються на державному рівні. Застосування цього методу, з одного 

боку, дозволяє з доволі високим рівнем достовірності з’ясувати рівень 

правової свідомості суспільства, ставлення громадян та суспільства до 

органів та інститутів публічного управління тощо, а з іншого, – дозволяє 

з’ясувати недоліки у їх функціонуванні та необхідність удосконалення. 

Сподіваємося, застосований в процесі дослідження методологічний 

інструментарій дасть змогу всебічно здійснити пізнання предмета 

дослідження завдяки з’ясуванню історико-теоретичних передумов, переваг та 

недоліків трансформації публічного адміністрування у сфері цифрової 

трансформації в Україні, а також окреслити перспективи його удосконалення 

в сучасних умовах. 

Таким чином, у цій частині наукового пошуку методологію 

дослідження публічного адміністрування у сфері цифрової трансформації 

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 
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Україні, а також окреслити перспективи його удосконалення в сучасних 

умовах. 

 

 

1.3. Цифрова трансформація як об’єкт публічного адміністрування 

 

Державний вплив на науково-технічний прогрес є фактором, який 

безпосередньо формує такі сучасні феномени як глобальне і національні 

інформаційні суспільства, які в свою чергу чинять вплив на саму державу та 

діяльність суб’єктів публічної адміністрації. 

Сутність управлінської діяльності держави щодо інформаційного 

суспільства полягає як у виявленні досягнень інформаційно-технологічного 

характеру та можливостей для їх використання населенням і промисловим 

сектором, задля поглиблення процесів інформатизації суспільства в цілому, 

так і в необхідності передбачати негативні наслідки використання вказаних 

досягнень для суспільства, та мінімізувати ризики їх настання, в тому числі, 

компенсуючи їх перевагами такої інформатизації. Вказані цілі державної 

діяльності повинні бути досягнуті шляхом прийняття, реалізації відповідного 

комплексу нормативно-правових актів міжнародного, державного та 

локального характеру, спрямованих на розбудову інформаційного 

суспільства, а також контролю та оцінки виконання таких актів. 

Декларуючи впровадження інформаційно-телекомунікаційних 

технологій як один з пріоритетів українського державотворення, необхідною 

видається трансформація усіх суспільних відносин, починаючи з політики, 

економки, освіти, культури, охорони здоров’я і закінчуючи дозвіллям та 

особистими взаєминами людей, що опосередковано використанням широкого 

спектру інформаційно-комунікаційних технологій (комп’ютерів, мережі 

Інтернету, засобів мобільного зв’язку, ЗМІ тощо). 

Єдиного підходу до розуміння поняття «цифрова трансформація» не 

вироблено до теперішнього часу. На думку дослідників компанії «I-Scoop», 
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під цифровою трансформацією слід розуміти докорінне перетворення ділової 

та організаційної діяльності, процесів, компетенцій і моделей для 

забезпечення змін та можливості поєднання цифрових технологій і їх 

стратегічного (пріоритетного) прискорення в суспільстві з урахуванням 

поточного стану й майбутнього розвитку [1]. В.С. Куйбідою, О.В. Карпенко 

та В.В. Наместніком цифрову трансформацію визначено як спричинені 

використанням цифрових технологій зміни в природі людини, її мисленні, 

життєдіяльності та управлінні [64, c. 6]. 

В умовах переходу від постіндустріального до інформаційного 

суспільства все актуальнішим видається вислів Уїнстона Черчіля: «Хто 

володіє інформацією, той володіє світом». Інформаційне суспільство як 

якісно нова форма суспільного життя характеризується глобальними 

інформаційними технологіями, що знаходять свій вияв у процесах 

інформатизації, комп’ютеризації, роботизації і діджиталізації [180, c. 124] та 

вимагають відповідних змін від держави. Загалом, дігіталізація як сукупність 

сучасних інструментів та процесів є якісно новим етапом розвитку 

інформаційних та телекомунікаційних технологій, що трансформують усі 

сфери сучасного суспільного життя. Термін «діджиталізація» походить від 

англійського і в перекладі означає «оцифровування», «цифровізація», або ж 

«приведення в цифрову форму». Як зауважує Б.С. Тетерятник, терміном 

«дігіталізація» охоплено більш широкий спектр значень, ніж його синонімом 

«цифровізація». Це пов’язано з тим, що саме в європейській і американській 

дослідницьких традиціях наслідки переходу від аналогового до цифрового 

типу кодування інформації стали вивчатися не просто як технологічний, але 

й як соціальний, культурний та антропологічний процеси [187]. 

Аналізуючи термін «цифрова трансформація», вбачається за доцільне 

констатувати, що: 1) єдине змістовне визначення даного поняття відсутнє, та 

2) вказаний термін вживається переважно у сфері бізнесу (підприємництва). 

Проте, беручи за основу позиції окремих дослідників [183, с. 94], доходимо 

висновку, що під «цифровою трансформацією» необхідно розуміти процес 
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втілення інформаційно-комунікаційних технологій в найважливіших сферах 

життя суспільства для забезпечення належної життєдіяльності людини, 

суспільства, держави та їх взаємодії між собою. Вказаними технологіями, як 

вже було згадано, виступають процеси інформатизації, комп’ютеризації, 

роботизації та діджиталізації, що формують специфіку суспільних відносин у 

цифровій сфері України. 

Враховуючи вказані положення, концепцією «публічного 

адміністрування», що є реакцією на сучасні тенденції розвитку 

адміністративного права та виступає базисом управління державними та 

суспільними справами, передбачено, що публічне адміністрування досягає 

своєї мети за умови відображення реальних потреб, сучасних соціальних 

запитів і цінностей населення та належного на них реагування [91, с. 9]. 

Відповідно, відбувається удосконалення моделі публічного адміністрування з 

врахуванням найважливіших потреб сучасності шляхом використання 

інформаційно-комунікаційних технологій у внутрішньому управлінні 

державними та суспільними справами. Виходячи з цього, процес 

впровадження інформаційно-телекомунікаційних технологій є цифровою 

трансформацією, яка не може мати дозвільного характеру. 

Будь-які зміни повинні впроваджуватись через здійснення 

цілеспрямованого впливу уповноважених суб’єктів на відповідні суспільні 

відносин, тобто через адміністрування, що є діяльністю, яка полягає у 

спрямуванні та керуванні визначених суспільних відносин. Акцентуючи 

увагу на сутності адміністрування, І.П. Яковлєвим, стверджено, що у теорії і 

практиці адміністрування застосовується для опису: управління та його 

механізму, виконання адміністративних розпоряджень у судовій гілці 

державної влади, виконавчо-розпорядчої діяльності держави, науки 

державного управління, процесів сплати загальнообов’язкових платежів 

тощо [205]. Тобто, сучасне адміністративне право має оперувати поняттям 

«адміністрування», тому що воно відображає вплив держави в особі 

уповноважених органів на суспільні відносин у такий спосіб, який є 
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ефективним, в першу чергу, для особи. У випадку, якщо є необхідність 

держава має управляти, в іншому випадку – допомагати, але в будь-якому 

разі – ця діяльність має здійснюватися з метою служіння народові. З цих 

мотивів, термін «адміністрування» у повній мірі відображає стан якісного 

розвитку функціонування держави та спосіб її організуючого впливу на 

суспільні відносини. Не виключенням є вплив держави на процес цифрової 

трансформації. 

Слід зазначити, що поняття «публічне адміністрування у сфері 

цифрової трансформації» та «публічне адміністрування в умовах цифрової 

трансформації» не є тотожними. У першому випадку, йдеться про спосіб 

організуючого впливу держави на процеси, яких пов’язано з цифровою 

трансформацією; у другому – про те, яких змін зазнає публічне 

адміністрування загалом, незалежно від сфери суспільних відносин, 

внаслідок впровадження інформаційно-телекомунікаційних технологій. 

Таким чином, під цифровою трансформацією як об’єктом публічного 

адміністрування розуміється 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. 

Суспільні відносини, які складаються під час діяльності суб’єктів 

публічної адміністрації мають прояв у погодженому впливові на цифрову 

трансформацію суспільного буття за допомогою конкретно визначених 

методів, інструментів, форм, яких спрямовано на забезпечення публічних 

інтересів. Правові відносини, опосередковуючи перенесення суспільних 

відносин у правову площину є в той же час способом конкретизації як 

суб’єктного складу цих відносин, так і тих функцій, котрі їхні учасники 

повинні виконувати одне перед одним [15, c. 7]. При цьому, правовідносини, 

що є змістом публічного адміністрування у сфері цифрової трансформації, є 
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різновидом адміністративних відносин, тому їм притаманно ознак 

останніх [5, c. 64]: 

1) обов’язковим учасником цих відносин є суб’єкт публічної 

адміністрації, який здійснює регулювання діяльності керованого суб’єкта; 

2) кожна із сторін має право вимагати від іншої такої поведінки, яка 

передбачена правовою нормою. Правам однієї сторони кореспондують 

обов’язки іншої, і навпаки;  

3) у цих відносинах завжди присутній публічно-правовий інтерес; 

4) це є управлінські правові відносини, оскільки вони виникають у 

зв’язку з функціонуванням і діяльністю органів виконавчої влади чи органів 

місцевого самоврядування;  

5) реалізація цих відносин забезпечується можливістю застосування 

адміністративного примусу; 

6) у разі порушення однією із сторін своїх обов’язків, відповідальність 

настає не перед іншою стороною, а перед державою в особі її державних 

органів або посадових осіб; 

7) спір, що виникає між учасниками цих відносин, розглядається як у 

судовому, так і в адміністративному порядку, тощо. 

Узагальнивши думки вчених щодо трактування адміністративно-

правових відносин [6, c. 34; 181, c. 6; 196, c. 22], правовідносини, що 

складаються під час публічного адміністрування у сфері цифрової 

трансформації, можливо визначити як врегульовані нормами права суспільні 

відносини управлінського характеру, обумовлені потребами впровадження 

інформаційно-телекомунікаційних технологій, які виникають, розвиваються 

та припиняються між суб’єктами публічної адміністрації та іншими 

суб’єктами права шляхом реалізації ними своїх прав та виконання 

юридичних обов’язків, установлених і гарантованих державою. 

До специфічних ознак правовідносин, що складаються під час 

публічного адміністрування в сфері цифрової трансформації, яких 
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опосередковано особливостями цифрової трансформації можна віднести такі, 

як:  

1) учасниками правовідносин є суб’єкт публічного адміністрування, 

якого наділено компетенцією в сфері цифрової трансформації; 

2) це статусні відносини, оскільки вони, у переважній більшості, 

визначають правовий статус суб’єкта публічного адміністрування шляхом 

закріплення чинним законодавством визначених прав та обов’язків щодо 

впровадження інформаційно-телекомунікаційних технологій; 

3) це правовідносин, що виникають із приводу втілення 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; 

4) це правовідносини, які засновані на дотриманні міжнародних 

стандартів щодо цифровізації суспільного життя; 

5) інструменти, які застосовано суб’єктом публічної адміністрації 

видозмінено через застосування інформаційно-телекомунікаційних 

технологій. 

Специфікуючи суспільні відносини, що є зовнішнім відображенням 

змісту публічного адміністрування [10] до умов цифрової трансформації, 

можливим є їх групування наступним чином: 

1) суспільні відносини, що виникають у зв’язку з реалізацією 

виконавчо-розпорядчої діяльності суб’єктів публічного адміністрування у 

сфері цифрової трансформації;  

2) суспільні відносини, що виникають у зв’язку з наданням 

електронних адміністративних послуг; 

3) суспільні відносини, що виникають у зв’язку з притягнення особи до 

адміністративної відповідальності із застосуванням інформаційно-

комунікаційних технологій; 



68 

4) суспільні відносини, що виникають у зв’язку з забезпеченням прав і 

свобод громадян через використання інформаційно-комунікаційних 

технологій [113]. 

Першу групу суспільних відносин, які змістовно відображають 

специфіку публічного адміністрування в сфері цифрової трансформації та, 

які є об’єктом публічного адміністрування є ті, що виникають під час 

здійснення виконавчо-розпорядчої діяльності суб’єктів публічного 

адміністрування. Загалом, до системи суб’єктів публічного адміністрування 

належать: 

1) органи державної виконавчої влади, а саме: Кабінет Міністрів 

України, міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, місцеві 

державі адміністрації та територіальні органи центральних органів 

виконавчої влади; 

2) органи місцевого самоврядування, а саме: сільські, селищні, міські 

ради та ради об’єднаних територіальних громад; 

3) суб’єкти делегованих повноважень, якими можуть виступати 

інститути громадянського суспільства, а саме: громадські організації, 

громадські ради, що утворюються при органах державної виконавчої влади, 

та органах місцевого самоврядування; 

4) суб’єкти, яких не віднесено до органів державної виконавчої влади 

та місцевого самоврядування, але яких наділено окремими повноваженнями в 

сфері публічного адміністрування. Серед них: Верховна Рада України, 

Президент України, Національний Банк України, військово-цивільні 

адміністрації тощо. 

Окремо слід зупинитись на функціонуванні спеціального 

уповноваженого суб’єкта публічного адміністрування – Міністерства 

цифрової трансформації України (далі – Мінцифри). Вказане Міністерство 

функціонує від 02.09.2019 р. з метою становлення України як цифрової 

держави, тобто «такої, що допомагає, а не заважає». Так передбачено цілями 

Міністерства цифрової трансформації України до 2024 року [95]. 
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Відповідно до Положення про Міністерство цифрової трансформації на 

Міністерство покладено обов’язки щодо формування та реалізації державної 

політики: у сферах цифровізації, зокрема електронного урядування; у сфері 

впровадження електронного документообігу; у сфері розвитку цифрових 

навичок та цифрових прав громадян; у сфері надання електронних та 

адміністративних послуг; у сферах електронних довірчих послуг та 

електронної ідентифікації та інвестицій в IT-індустрію тощо [105]. 

Публічно-владна управлінська діяльність означених суб’єктів 

реалізується через інструменти публічного адміністрування, до яких 

належать: нормативні акти, індивідуальні акти та адміністративні договори. 

Відповідно, ст. 26 проекту Закону України «Про нормативно-правові 

акти» [168] передбачено можливість прийняття нормативно-правового акту у 

вигляді електронного документу з використанням електронного цифрового 

підпису та з дотриманням вимог законів, що регулюють питання створення 

електронних документів, електронного документообігу та електронного 

цифрового підпису. Крім того, у разі надсилання нормативно-правового акту 

у вигляді електронного документа кільком адресатам або його зберігання на 

кількох носіях інформації кожен з електронних примірників вважається 

оригіналом електронного документа [168]. 

Крім вказаних форм, публічне адміністрування може здійснюватися 

шляхом прийняття різного роду проектів та стратегій суб’єктами публічного 

адміністрування. Вказані документи приймаються: 

1) стосовно реформування окремих сфер суспільного життя 

(наприклад, Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення 

Стратегії цифрової трансформації соціальної сфери», Розпорядження 

Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції розвитку 

електронного урядування в Україні» тощо) або 2) щодо визначення загальних 

аспектів цифрової трансформації держави. Прикладами останніх є проекти 

«Цифрова адженда – 2020» [197] та «Цифрова держава» [167]. 
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Проектом «Цифрова адженда – 2020» [197], що був розроблений 

громадською організацією «ХайТек Офіс» передбачено програму реалізації 

політики цифрової трансформації України шляхом «цифровізації» економіки, 

освіти, телебачення, інфраструктури, державного управління, соціально-

економічної сфери, а також з використанням здобутків наукових досліджень 

у сфері «цифрових» технологій. В свою чергу, проект «Цифрова 

держава» [167], який заплановано втілити до 2024 р., на відміну від 

«Цифрової адженди – 2020», є розробкою Міністерства цифрової 

трансформації України. На офіційному веб-сайті Єдиного порталу державних 

послуг Дія у розділі «Plan2.Дія» зазначено, що до складників сучасної 

«цифрової держави», належать:  

1). Електронне урядування (здійснення процесів управління в державі 

за допомогою інформаційних технологій, внаслідок чого вказані процеси 

стають ефективними й прозорими, а кожен громадянин матиме доступ до 

будь-якої інформації про державу);  

2). Кібербезпека (уся державна та приватна інформація має бути 

захищеною від несанкціонованого використання, шляхом спеціальних 

заходів, що забезпечують конфіденційність і цілісність даних); 

3) Електронна демократія (громадяни управляють державою через 

референдуми, голосування, громадські бюджети, консультації та опитування 

за допомогою інформаційних технологій); 

3). Електронний бізнес (організація бізнесу за безготівковими 

розрахунками та електронним документообігом); 

4). Електронний суд (повністю електронний документообіг: онлайн-

подання процесуальних документів, обмін документами між судами, 

установами й учасниками судового процесу, розгляд окремих справ онлайн); 

5). Електронна охорона здоров’я (кожен пацієнт має власну електронну 

медичну картку, а кожна лікарня матиме повністю цифрову інфраструктуру: 

Wi-Fi, електронний обмін медичними даними пацієнта між різними 
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установами (телемедицина) та систему дистанційного моніторингу стану 

пацієнта); 

6). Електронна освіта (електронізація процесу навчання: замість 

паперових журналів – електронні, замість зошитів – електронні документи, 

замість підручників – навчальний контент на різних носіях); 

7). Електронна транспортна система (у громадському транспорті 

впроваджується електронний квиток, а в кожному місті створюються проекти 

мобільного паркування й управління трафіком); 

8). Розумні міста (створюється електронна модель, що допомагає 

вирішувати нагальні проблеми кожного міста: інтегровані інформаційні 

системи розв’язують проблеми з транспортом, впроваджуються «зелені» 

технології, у кожного міста є доступний план забудови, розвитку 

промислового й природного капіталу); 

9). Цифрові навички (запровадження програми навчання загальних і 

професійних цифрових навичок, що дасть змогу всім громадянам опанувати 

базову цифрову грамотність); 

10). Повсюдний інтернет (національний план розвитку 

широкосмугового доступу до інтернету, особливу увагу приділено покриттю 

в сільській місцевості) [167]. 

Необхідно відмітити, що аналогічні стратегії та проекти прийнято у 

більшості розвинутих державах. Серед них: Європейський Союз – «Цифрова 

Європа 2020» (2010 р.), Німеччина – «Індустрія 4.0.» (2011 р.), Китай – 

«Інтернет плюс» (2015 р.), Швеція – «Шведська національна стратегія 

цифровізації» (2017 р.) та інші держави (понад 86) [207, с. 180]. 

До другої групи суспільних відносин, які змістовно відображають 

специфіку публічного адміністрування в сфері цифрової трансформації та, 

які є об’єктом публічного адміністрування належать ті, що виникають у 

зв’язку з наданням електронних адміністративних послуг. Основним 

нормативно-правовим актом, яким регламентовано запровадження 
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інформаційних технологій в управлінні державними і суспільними справами 

є Концепція розвитку електронного урядування в Україні [158]. 

Відповідно до означеної Концепції, основною причиною 

запровадження електронного урядування (та цифрової трансформації 

України загалом) стало те, що «цифрове» життя громадян потребує високого 

рівня організації діяльності органів влади, зокрема розвитку сучасних 

електронних форм взаємодії, прозорості та відкритості діяльності, залучення 

громадян до прийняття управлінських рішень. 

Розвиток електронного урядування на сучасному етапі, згідно 

Концепції, здійснюється шляхом трансформаційного підходу через 

застосування сучасних інноваційних підходів, методологій та технологій 

(зокрема, Інтернету речей, хмарної інфраструктури, Blockchain, Mobile ID, 

shareding economy, просування методики опрацювання даних великих обсягів 

(Big Data), нормативно-правового врегулювання принципів «цифровий за 

замовчуванням», «одноразове введення інформації» та «сумісність за 

замовчуванням», а також застосування перспективних форм організації 

виконання завдань і проектів розвитку електронного урядування, зокрема 

публічно-приватного партнерства [167]. 

Надання електронних адміністративних послуг здійснюється кожним 

суб’єктом публічного адміністрування специфічно. Наприклад, Державним 

порталом адміністративних послуг передбачено надання послуг онлайн у 

сферах:  

1) громадянство, міграція, переїзд: оформлення та видача паспорта 

громадянина України з безконтактним електронним носієм; оформлення і 

видача паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним 

електронним носієм; оформлення і видача паспорта громадянина України з 

безконтактним електронним носієм (вперше після досягнення 14-річного 

віку) тощо; 

2) соціальний захист: анулювання ліцензії з посередництва у 

працевлаштуванні за кордоном за заявою ліцензіата; видача ліцензії на право 
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провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні 

за кордоном; переоформлення ліцензії з посередництва у працевлаштуванні 

за кордоном на ім’я спадкоємця тощо; 

3) безпека та захист: анулювання ліцензії на провадження охоронної 

діяльності; видача ліцензії на виробництво вибухових матеріалів 

промислового призначення; реєстрація декларації відповідності матеріально-

технічної бази вимогам законодавства з охорони праці тощо; 

4) транспорт: анулювання ліцензії на право провадження господарської 

діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних 

відходів повітряним транспортом; видача ліцензії на право провадження 

господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та 

небезпечних відходів повітряним транспортом; оформлення (у тому числі 

замість втраченого або викраденого) та обмін посвідчення члена екіпажу 

тощо; 

5) інші сфери господарської діяльності: видача дозволів суб’єктам 

космічної діяльності України на проведення переговорів з іноземними 

суб’єктами господарської діяльності з питань дослідження і використання 

космічного простору; реєстрація організації колективного управління [46]. 

Головний сервісний центр Міністерства внутрішніх справ України 

надає єдину електронну адміністративну послугу – довідку про 

несудимість [97]. Також, органами місцевого самоврядуванням в м. Харкові 

передбачено окремі заходи щодо забезпечення надання адміністративних 

послуг електронно, а саме: відправлення звернення через Карту звернень 

громадян у Харківську міську раду; запис до електронної черги Центру 

надання адміністративних послуг; запис дитини у дитячий навчальний заклад 

тощо [94]. 

Слід зазначити, що реалізація надання адміністративних послуг 

електронним способом здійснюється за рахунок використання технології 

Mobile ID, яка є персональним кваліфікованим цифровим підписом, а також 

сервісом, що дозволяє абоненту використовувати мобільний телефон зі 
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встановленою у ньому SIM-картою, як засіб для безпечної електронної 

ідентифікації [24, с. 140]. Зазначена технологія широко застосовується з 

2018 р., а надають її оператори мобільного зв’язку. Технологія Mobile ID, 

крім надання адміністративних послуг, також використовується в таких 

сферах: а) електронна ідентифікація на державних та електронних ресурсах з 

підтримкою сервісу MobileID; б) система електронної звітності (кабінет 

платника податків: ідентифікація на ресурсі та доступ до усіх сервісів 

Державної фіскальної служби); в) система електронного документообігу, в 

тому числі під час підписання договорів, накладних в електронній формі 

(ведення електронного документообігу в системах Star.Docs, Deals, 

Megapolis.DocNet, Document.Online, EDIN, Вчасно, АСКОД, SmartSign); 

г) комерційні електронні послуги [198]. 

Окрему групу суспільних відносин, які змістовно відображають 

специфіку публічного адміністрування в сфері цифрової трансформації є ті, 

що виникають у зв’язку з притягнення особи до адміністративної 

відповідальності із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій. 

Ст. 142 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачено, 

що особа підлягає адміністративній відповідальності за правопорушення у 

сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному 

режимі, тобто в режимі фотозйомки (відеозапису), або за допомогою 

технічних засобів, що дають змогу здійснювати фотозйомку або відеозапис 

та функціонують згідно із законодавством про захист інформації в 

інформаційно-телекомунікаційних системах [58]. В подальшому очікуваним 

є розширення практики використання інформаційно-комунікаційних 

технологій в означеній сфері. 

Особливої уваги заслуговують суспільні відносини, що виникають у 

зв’язку з забезпеченням прав і свобод громадян через використання 

інформаційно-комунікаційних технологій. Прикладом є впровадження в 

практику Української держави інституту електронної петиції. Нормативною 

основою регулювання подання електронних петицій є Закон України «Про 



75 

звернення громадян» [145, ст. 9], відповідно, електронна петиція є особливою 

формою колективного звернення громадян до Президента України, 

Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, органу місцевого 

самоврядування. 

Беручи за основу ст. 231 означеного закону, можна виділити ключові 

положення, що характеризують сутність електронної петиції: 1) електронні 

петиції адресуються Президенту України, Верховній Раді України, Кабінету 

Міністрів України та органам місцевого самоврядування; 2) для створення 

електронної петиції необхідно заповнити спеціальну форму на офіційному 

веб-сайті органу, якому вона адресована, або веб-сайті громадського 

об’єднання, яке здійснює збір підписів на підтримку електронних петицій; 

3) електронна петиція підлягає розгляду, за умови збору на її підтримку не 

менш як 25000 підписів громадян (зазначене не стосується місцевих петицій, 

адже для них кількість голосів встановлюється статутом територіальної 

громади) протягом не більше трьох місяців. З цього приводу, можливо 

навести в якості прикладу положення ст. 4.9 Рішення Вінницької міської 

ради від 29.01.2016 р. № 91 «Про зміни до статуту територіальної громади 

міста Вінниці». Відповідно до яких, електронна петиція розглядається 

органами та посадовими особами Вінницької міської ради за умови збору на 

її підтримку не менше 350 підписів громадян протягом 14 календарних днів з 

дня оприлюднення петиції [171]. А відповідно до Рішення Одеської міської 

ради № 424-VII від 16.03.2016 р. «Про затвердження Порядку розгляду 

електронних петицій, адресованих органам місцевого самоврядування 

м. Одеси», електронна петиція до органів місцевого самоврядування м. Одеси 

розглядається за умови збору на її підтримку протягом не більш як 3-х 

місяців з дня її оприлюднення 1000 підписів громадян [172]. 

Таким чином, приходимо до висновку, що цифровою трансформацією 

опосередковано зміни в різноманітних сферах суспільного життя. Поширення 

процесів інформатизації, комп’ютеризації та діджиталізації впиває на 

пріоритетність відповідного рівня функціонування суб’єктів публічної 
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адміністрації з обов’язковим використанням електронних форм їх взаємодії з 

населенням та застосування нових інформаційно-комунікативних методів. 

У цій частині дослідження встановлено особливості суспільних 

відносин, які є об’єктом публічного адміністрування у сфері цифрової 

трансформації. 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 проектів та стратегій, що мають на 

меті: 1) реформування окремих сфер суспільного життя та 2) визначення 

загальних аспектів цифрової трансформації України. Як об’єкт публічного 

адміністрування суспільні відносини у сфері цифрової трансформації 

структурно сформовано із суспільних відносин, що виникають у зв’язку з: 

1) реалізацією виконавчо-розпорядчої діяльності суб’єктів публічного 

адміністрування; 2) наданням електронних адміністративних послуг; 

3) притягнення особи до адміністративної відповідальності із застосуванням 

інформаційно-комунікаційних технологій; 4) забезпеченням прав і свобод 

громадян через використання інформаційно-комунікаційних технологій. 
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1.4. Юридичне забезпечення публічного адміністрування у сфері 

цифрової трансформації 

 

Для Української держави явище цифрової трансформації є порівняно 

новим, що має безпосередній прояв у відсутності належного нормативно-

правового регулювання, що актуалізує необхідність здійснення детального 

правового аналізу. Передумовами вироблення належного рівня правового 

регулювання сферою цифрової трансформації на національному рівні є 

відповідні міжнародні стандарти. Первинно, це положення, яких закріплено в 

Окінавській хартії глобального інформаційного суспільства, яку було 

підписано 22 липня 2000 року главами держав-учасників групи G8 [86]. 

Даний документ відображає бачення перспектив розвитку інформаційного 

суспільства в 21 столітті і включає в себе 19 пунктів, загальний зміст яких 

зводиться до необхідності стимулювання, пов’язаного з ІТ, неможливості 

створення штучних обмежень розвитку сфери ІТ на законодавчому рівні, 

прийняття права кожної людини на доступ до інформаційних ресурсів. 

Окремого значення має Декларація про європейську політику у галузі 

нових інформаційних технологій, яку прийнято Комітетом міністрів Ради 

Європи 1999 р. в Будапешті. Означеним міжнародним документом 

наголошено на необхідність забезпечення можливості використання 

громадянами новітніх технологій у сфері інформатизації та комунікацій, 

шляхом їх використання отримувати адміністративні послуги та інформацію 

від посадових осіб та органів державної влади [38]. До міжнародних 

документів, якими визначено стандарти публічного адміністрування в сфері 

цифрової трансформації слід віднести Директиву Європейського парламенту 

«Про систему електронних підписів, що застосовуються в межах 

Співтовариства» 1999 року [155] та Типовий закон ЮНІСІТРАЛ про 

електронні підписи, прийнятий Комісією ООН у 2001 році [189], якими 

встановлено правові та організаційні основи створення, обігу та 

використання електронного цифрового підпису, як належного та достатнього 



78 

засобу ідентифікації особи при використанні інформаційно-

телекомунікаційних систем під час взаємодії з органами державної влади, у 

випадках коли необхідна ідентифікація особистості, а використання 

інформаційно-телекомунікаційних засобів унеможливлює ідентифікацію 

традиційними способами, на кшталт, паспортом громадянина. 

Крім того, управління процесами впровадження інформаційно-

телекомунікаційних технологій компетентними органами має здійснюватися 

відповідно до загальноприйнятих завдань, а саме: сприяти підключенню і 

доступу до мереж надвисокої пропускної здатності, включаючи фіксовані, 

мобільні та бездротові мережі, а також їх використанню всіма громадянами 

та підприємствами; сприяти конкуренції у сфері забезпечення електронних 

комунікаційних мереж та пов’язаних засобів, включаючи ефективну 

конкуренцію на основі інфраструктури, а також у сфері надання електронних 

комунікаційних послуг та пов’язаних послуг; здійснювати внесок до 

розвитку внутрішнього ринку, усуваючи перешкоди, що збереглися, а також 

сприяючи конвергентним умовам, здійснюючи інвестиції та забезпечуючи 

електронні комунікаційні мережі, електронні комунікаційні послуги, 

пов’язані засоби та пов’язані шляхом розробки загальних правил та 

передбачуваних регуляторних підходів, сприяння дієвому, ефективному та 

скоординованому користуванню радіочастотним спектром, відкритих 

інновацій, забезпечення, доступності та взаємодійності послуг, а також 

наскрізного підключення; сприяти інтересам громадян шляхом забезпечення 

підключення, широкої доступності і використання мереж надвисокої 

пропускної здатності, включаючи фіксовані, мобільні та бездротові мережі, а 

також електронні комунікаційні послуги, надаючи можливість для отримання 

максимальної користі з точки зору вибору, ціни і якості на основі ефективної 

конкуренції, підтримуючи безпеку мереж і послуг, забезпечуючи високий 

загальний рівень захисту для кінцевих користувачів за допомогою 

необхідних галузевих правил і задовольняючи потреби, такі як доступні ціни, 

окремих соціальних груп, зокрема кінцевих користувачів з інвалідністю, 
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кінцевих користувачів похилого віку та кінцевих користувачів з особливими 

соціальними потребами, а також вибір та рівноцінний доступ для кінцевих 

користувачів з інвалідністю [43]. Означені цілі деталізовано рішеннями 

Європейського Парламенту та Ради ЄС, наприклад, регламентом «Про 

створення Органу європейських регуляторів електронних комунікацій 

(BEREC) та Агентства з підтримки BEREC (Офіс BEREC), внесення змін до 

Регламенту (ЄС) 2015/2120 та скасування Регламенту (ЄС) 

№ 1211/2009» [156], директивою «Про заходи для високого спільного рівня 

безпеки мережевих та інформаційних систем на території Союзу» [144], 

регламентом «Про захист фізичних осіб у зв’язку з опрацюванням 

персональних даних і про вільний рух таких даних, та про скасування 

Директиви 95/46/ЄС (Загальний регламент про захист даних) [143] тощо. 

Таким чином, сукупність міжнародних стандартів, які тим чи іншим 

чином визначають порядок впровадження інформаційно-телекомунікаційних 

технологій в різні сфери суспільного життя людини є основою для 

формування національного законодавства в означеній сфері. 

Доцільною є класифікація нормативно-правових актів, які регулюють 

цифрову трансформацію в Україні шляхом виокремлення [111]: 

1) нормативно-правових актів, які визначають цифрову трансформацію 

як невід’ємну частину реформування публічного 

адміністрування (наприклад, Конституція України [60], міжнародні 

стандарти в сфері функціонування публічної влади та забезпечення прав 

людини); 

2) нормативно-правових актів, що визначають пріоритетні напрямки 

цифрової трансформації в Україні (Концепції та Стратегії розвитку); 

3) нормативно-правових актів, які визначають правовий статус 

суб’єктів публічної адміністрації в сфері цифрової трансформації (наприклад, 

Положення про Міністерство цифрової трансформації [117], Закон України 

«Про забігання корупції» [134] в частині сутністно-процедурної 

характеристики електронного декларування). 
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Відповідно, Конституцією України встановлено, що: права і свободи 

людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави, а 

утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком 

держави (ст. 3); органи державної влади та органи місцевого самоврядування, 

їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та 

у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України (ч. 2 ст. 19); 

права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними, а також їх 

перелік (Розділ 2); Кабінет Міністрів України вживає заходів щодо 

забезпечення прав і свобод людини і громадянина розробляє і здійснює 

загальнодержавні програми економічного, науково-технічного, соціального і 

культурного розвитку України [60, ст. 116] тощо. Зазначені норми 

опосередковують потребу слідування міжнародним тенденціям їх 

правозастосування. Не виключенням є переформатування діяльності 

суб’єктів публічної адміністрації через застосування інформаційно-

телекомунікаційних технологій. Прикладом міжнародних стандартів, що 

стосуються сфери функціонування публічної влади та забезпечення прав 

людини можуть слугувати: Загальна декларація прав людини 1948 р. [49], 

Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод 1950 р. [59], 

Програма Європейського Союзу ISA² [166], Програма Європейського Союзу 

e-CODEX [165] та інші. Зазначеними міжнародними документами з одного 

боку встановлено, основні орієнтири забезпечення прав людини через 

застосування механізмів цифрової трансформації, а з іншого – передбачено 

необхідність цифрової трансформації в сфері надання публічних послуг та 

співпраці органів публічного адміністрування і громадян. 

До другої групи нормативно-правових актів належать ті, що 

визначають пріоритетні напрямки цифрової трансформації в різних сферах 

суспільних відносин. 

Основу юридизації процесу цифрової трансформації в Україні 

закладено Концепцією розвитку електронної демократії в Україні, яку 

затверджено Розпорядженням Кабінету Міністрів 
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України від 08.11.2017 р. № 797-р. Вказаним нормативно-правовим актом 

закріплено необхідність застосування інструментів електронної демократії з 

метою розширення можливостей участі громадян у процесі державотворення 

та публічного адміністрування [159]. Метою формування електронної 

демократії є формування політичних, організаційних, технологічних та 

ідеологічних умов розвитку електронної демократії в Україні, що 

характеризується зростанням широкого долучення громадян до комунікації, 

співпраці з органами державної влади, контролю за ними, участі у 

виробленні політики, розвитку самоорганізації та самоврядування, а також 

рівнем довіри до суб’єктів владних повноважень; узгодження стандартів 

державної політики зазначеної сфери з міжнародними, зокрема 

європейськими стандартами. Головними складовими розвитку електронної 

демократії є е-парламент, е-голосування, е-правосуддя, е-медіація (досудове 

вирішення спорів), е-референдуми, е-консультації, е-петиції, е-політичні 

кампанії, е-опитування [159]. 

Як наслідок, було внесено зміни до: Закону України «Про звернення 

громадян» в частині щодо електронної петиції, яка визначає електронну 

петицію як особливий вид звернення громадян до різних суб’єктів 

публічного адміністрування, який реалізується шляхом використання мережі 

Інтернет та засобів електронного зв’язку [145, ст. 23]; до Кодексу про 

адміністративні правопорушення в частині відповідальності за здійснення 

незаконного доступу до інформації в інформаційних (автоматизованих) 

системах, незаконне виготовлення чи розповсюдження копій баз даних 

інформаційних (автоматизованих) систем (ст. 2126), а також в частині 

відповідальності за порушення порядку ведення передвиборної агітації, 

агітації під час підготовки і проведення референдуму з використанням 

засобів масової інформації та порядку участі в інформаційному забезпеченні 

виборів (ст. 2126) [58]; до Закону України «Про запобігання корупції» в 

частині впровадження електронного антикорупційного декларування [134]; 

до Закону України «Про адміністративні послуги» в частині надання права 



82 

суб’єктам звернення на безоплатне отримання інформації про 

адміністративні послуги та порядок їх надання, що забезпечується шляхом 

надання їм безоплатного доступу до Єдиного державного веб-порталу 

електронних послуг, функціонування телефонної довідки та інформування 

таких суб’єктів через засоби масової інформації (ст. 6), в частині порядку 

надання адміністративних послуг в електронній формі з використанням 

Єдиного державного веб-порталу електронних послуг [120] тощо. 

Для запровадження електронного судочинства в Україні розроблено 

Стратегію реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових 

інститутів на 2015-2020 роки, метою якої є утвердження такого 

правопорядку, який ґрунтується на високому рівні правової культури в 

суспільстві, діяльності всіх суб’єктів суспільних відносин на засадах 

верховенства права та захисту прав і свобод людини, а в разі їх порушення – 

справедливого їх відновлення в розумні строки [164]. Поряд з іншими 

сервісами державних владних та управлінських послуг електронне 

правосуддя є одним із елементів електронної демократії, яка впроваджується 

з метою забезпечення доступності, підзвітності, ефективності зворотного 

зв’язку, інклюзивності, прозорості в діяльності органів публічного 

адміністрування. Судова влада є ключовим компонентом демократії. Тому 

справедливо вважається, що електронне правосуддя є найважливішою 

гранню електронної демократії. 

Означене стало основою прийняття Закону України «Про внесення змін 

до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного 

процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства 

України та інших законодавчих актів», яким передбачено функціонування 

Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, яка забезпечує 

ведення електронного діловодства, в тому числі рух електронних документів 

у межах відповідних органів та установ та між ними, реєстрацію вхідних і 

вихідних документів та етапів їх руху, централізоване зберігання 
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процесуальних та інших документів та інформації в єдиній базі даних та 

ін. [123]. 

У 2018 р. було схвалено Концепцію розвитку цифрової економіки та 

суспільства України на 2018-2020 роки, якою передбачено здійснення заходів 

щодо впровадження відповідних стимулів для цифровізації економіки, 

суспільної та соціальної сфер, усвідомлення наявних викликів та 

інструментів розвитку цифрових інфраструктур, набуття громадянами 

цифрових компетенцій, а також визначає критичні сфери та проекти 

цифровізації, стимулювання внутрішнього ринку виробництва, використання 

та споживання цифрових технологій. Розвиток цифрової економіки України 

полягає у створенні ринкових стимулів, мотивацій, попиту та формуванні 

потреб щодо використання цифрових технологій, продуктів та послуг серед 

українських секторів промисловості, сфер життєдіяльності, бізнесу та 

суспільства для їх ефективності, конкурентоздатності та національного 

розвитку, зростання обсягів виробництва високотехнологічної продукції та 

благополуччя населення [162]. 

Проявом юридичного закріплення процесу цифрової трансформації є 

Стратегія цифрової трансформації соціальної сфери, яку схвалено від 

28.10.2020 р. [164], якою визначено специфіку напрямів та завдань 

комплексної цифрової трансформації у сфері соціального захисту населення 

на основі єдиних підходів, стандартів і технологій. Для впровадження 

положень Стратегії необхідним є функціонування Єдиної інформаційної 

системи соціальної сфери, яка забезпечуватиме виконання низки завдань, 

зокрема: створення єдиної інформаційної бази соціальної сфери, зокрема 

шляхом взаємодії інформаційних ресурсів соціальної сфери та їх інтеграції з 

іншими державними інформаційними ресурсами, у тому числі державними 

реєстрами, усунення дублювання процесів і функцій інституцій соціального 

захисту, зокрема шляхом централізації цих процесів і функцій, 

стандартизацію та автоматизацію звернень громадян у соціальній сфері, їх 
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централізований моніторинг, а також перехід інституцій соціального захисту 

на електронний документообіг та інші.  

До третьої групи нормативно-правових актів, якими визначено 

основоположні засади цифрової трансформації належать ті, що визначають 

правовий статус суб’єктів публічної адміністрації в сфері цифрової 

трансформації. 

Первинного значення має перетворення Державного агентства з питань 

електронного урядування України у Міністерство цифрової трансформації 

України в 2019 році, яке стало головним органом у системі центральних 

органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію 

державної політики щодо цифрової трансформації. Постановою Кабінету 

Міністрів від 18.09.2019 р. № 856 затверджено Положення про Міністерство 

цифрової трансформації України, яким закріплено основні положення щодо 

діяльності, повноважень та сфери компетенції цього органу [117]. 

Відповідно, за Міністерством цифрової трансформації України 

закріплено низку завдань, які спрямовані на здійснення заходів щодо 

створення та забезпечення функціонування системи електронної взаємодії 

державних електронних інформаційних ресурсів, системи електронної 

взаємодії органів виконавчої влади, інтегрованої системи електронної 

ідентифікації, єдиного державного веб-порталу відкритих даних, 

національного реєстру електронних інформаційних ресурсів, єдиного 

державного веб-порталу електронних послуг, Національної веб-платформи 

центрів надання адміністративних послуг та інші [117]. Як суб’єкт 

нормотворчої діяльності, Міністерство цифрової трансформації України у 

межах повноважень, передбачених законом, на основі і на виконання 

Конституції та законів України, постанов Верховної Ради України та актів 

Президента України, прийнятих відповідно до Конституції та законів 

України, актів Кабінету Міністрів України видає накази, організовує та 

контролює їх виконання. За характером накази Міністерства цифрової 
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трансформації є регуляторними актами та підлягають державній реєстрації в 

установленому законодавством порядку. 

Положенням про Єдиний державний веб-портал електронних послуг, 

якого затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 р. 

№ 1137 [116] визначено мету, основні завдання, функціональні можливості та 

суб’єктів Єдиного державного веб-порталу електронних послуг «Портал 

Дія». При цьому, до вказаних суб’єктів віднесено: користувачів, а саме 

суб’єкта звернення та суб’єкта розгляду звернень, держателя та технічного 

адміністратора. В свою чергу, суб’єктом розгляду звернень є суб’єкт надання 

електронних, адміністративних та інших публічних послуг; центр надання 

адміністративних послуг, держателем є Міністерство цифрової 

трансформації. Технічним адміністратором Порталу Дія є державне 

підприємство «ДІЯ», що належить до сфери управління Міністерство 

цифрової трансформації [116]. 

Доцільним уявляється виокремлення положень Закону України «Про 

електронні довірчі послуги», якими визначено правові та організаційні засади 

надання електронних довірчих послуг, у тому числі транскордонних, права та 

обов’язки суб’єктів правових відносин у сфері електронних довірчих послуг, 

порядок здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог 

законодавства у сфері електронних довірчих послуг, а також правові та 

організаційні засади здійснення електронної ідентифікації. До суб’єктів, яких 

залучено до надання електронних довірчих послуг віднесено: Кабінет 

Міністрів України, Національний банк України, центральний орган 

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інформатизації, 

електронного урядування, формування і використання національних 

електронних інформаційних ресурсів, розвитку інформаційного суспільства 

тощо. 

Окремо зупинимось на тому, що публічне адміністрування в частині 

управління об’єктами державної власності визначено на нормативному рівні 

у Законі України «Про електронні комунікації», який набуде чинності від 
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01.01.2022 р. [132]. На підставі аналізу положень цього нормативно-

правового акту, до суб’єктів управління електронними мережами буде 

віднесено: 

1). Кабінет Міністрів України, який забезпечуватиме: здійснення 

державної політики у сферах електронних комунікацій та радіочастотного 

спектра; спрямовуватиме і координуватиме у рамках своїх повноважень 

діяльність міністерств, інших центральних органів виконавчої влади у сферах 

електронних комунікацій та радіочастотного спектра тощо; 

2). Центральний орган виконавчої влади у сферах електронних 

комунікацій та радіочастотного спектра, на який покладено наступні 

повноваження: розроблення за погодженням з регуляторним органом правил 

надання та отримання електронних комунікаційних послуг, порядку виплати 

компенсації за рахунок державних коштів збитків, понесених внаслідок 

виконання зобов’язання з розгортання електронних комунікаційних мереж 

для надання доступу до універсальних електронних комунікаційних послуг 

на визначених територіях; затвердження тематичних планів і технічних 

завдань для науково-дослідних робіт щодо розподілу тощо; 

3). Генеральний штаб Збройних Сил України, який здійснюватиме 

повноваження щодо регулювання у сфері користування радіочастотним 

спектром спеціальними користувачами шляхом: визначення можливості 

застосування спеціальними користувачами конкретних типів 

радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв на території 

України; ведення реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних 

пристроїв спеціального призначення; присвоєння радіочастот та позивних 

сигналів для радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв 

спеціального призначення, що використовуються спеціальними 

користувачами у смугах радіочастот спеціального та загального 

користування тощо. 

Таким чином, з моменту набуття чинності означених положень, 

зміниться система суб’єктів управління цифровою трансформацією, та буде 
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видозмінено об’єкт публічного адміністрування в означеній сфері шляхом 

його доповнення суспільними відносинами, що складаються в процесі 

управління електронними мережами. 

Підсумовуючи вищезазначене, приходимо до висновку, що важливим 

етапом цифрової трансформації різних сфер суспільного життя є проведення 

відповідного реформування, що передбачає вдосконалення нормативно-

правової основи функціонування суб’єктів публічного адміністрування [114]. 

Визначено, що під цифровою трансформацією варто розуміти систему 

заходів з перетворення, удосконалення різних галузей суспільного життя 

шляхом інтеграції інформаційних та телекомунікаційних технологій в такі 

сфери суспільних відносин задля розвитку відкритого інформаційного 

суспільства, підвищення продуктивності, економічного зростання, створення 

робочих місць, а також підвищення якості життя громадян України. Виділено 

групи нормативно-правових актів, які формують підстави та впровадження 

цифрової трансформації. 

У цій частині дослідження 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. У той же час, публічне адміністрування у 

сфері цифрової трансформації є регламентованою законами та іншими 

нормативно-правовими актами діяльністю суб’єктів публічного 

адміністрування, якої спрямовано на здійснення законів та інших 

нормативно-правових актів у сфері цифрової трансформації шляхом 
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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 виключенням є переформатування діяльності 

суб’єктів публічної адміністрації через застосування інформаційно-

телекомунікаційних технологій. 
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РОЗДІЛ 2 

CУТНІСНО-ЗМІСТОВНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПУБЛІЧНОГО 

АДМІНІСТРУВАННЯ У СФЕРІ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ 

 

 

2.1. Сутність виконавчо-розпорядчої діяльності в умовах цифрової 

трансформації 

 

Посилення впливу цифрової трансформації на здійснення виконавчо-

розпорядчої діяльності суб’єктами публічної адміністрації пов’язано з 

декількома факторами: 1) загальною тенденцією до цифровізації [158; 162]; 

2) введенням карантинних та інших обмежувальних заходів, спрямованих на 

запобігання поширенню на території України COVID-19 [135], які у 

більшості своїй можуть бути компенсовані виключно за рахунок активного 

впровадження цифрових технологій. В цих умовах відбулося не тільки 

прискорення цифрової трансформації особливо в сфері здійснення 

виконавчо-розпорядчої діяльності, а й значно розширився спектр їх 

застосування.  

Виконавчо-розпорядча діяльність тривалий час була дотичною до сфери 

здійснення державного управління. Станом на теперішній час, вона є 

невід’ємним елементом публічного адміністрування, за допомогою якого 

відображено функціональне призначення органів державної виконавчої влади 

та тих суб’єктів, яким може бути делеговано їх повноваження. 

Узагальнюючи думки вчених, можна зазначити, що сутність виконавчо-

розпорядчої діяльності визначається тим, що вона здійснюється: 1) у межах 

діяльності органів виконавчої влади, а саме у: а) ході реалізації їхніх 

повноважень щодо керованих об’єктів зовнішнього суспільного середовища; 

б) ході виконання місцевими державними адміністраціями повноважень 

органів місцевого самоврядування, делегованих відповідними місцевими 

радами; в) ході керування вищими органами виконавчої влади діяльністю 
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нижчих органів; г) ході керування роботою державних службовців всередині 

апарату кожного органу виконавчої влади; 2) здійснюється поза межами 

діяльності органів виконавчої влади, а саме: а) всередині апаратів будь-яких 

інших (крім органів виконавчої влади) органів державної влади – з боку їх 

керівників щодо інших службовців (наприклад, в апаратах парламенту, судів, 

органів прокуратури тощо); б) всередині державних підприємств, установ і 

організацій – з боку їх адміністрацій щодо решти персоналу; в) з боку тих чи 

інших уповноважених державою суб’єктів у процесі управління державними 

корпоративними правами; г) з боку різноманітних дорадчо-консультативних 

органів, утворюваних державними органами в частині виконання наданих їм 

організаційно-розпорядчих повноважень щодо інших органів, посадових 

осіб [8; 25; 102; 182]. 

Вищезазначені положення характеризують і виконавчо-розпорядчу 

діяльність в сфері цифрової трансформації. Доцільним є виокремлення 

наступних ознак виконавчо-розпорядчої діяльності в сфері цифрової 

трансформації:  

1) має владно-управлінський характер повноважень, делегованих 

державою;  

2) носить підзаконний характер, тобто діяльність у галузі цифрової 

трансформації спрямовано на виконання вимог законів, тому що 

найважливіші цілі, сфери, форми і методи впливу встановлюються на 

законодавчому рівні, оскільки вся виконавчо-розпорядча діяльність 

ґрунтується на нормах права, що визначає межі її спрямування; 

3) масштабність, яка має прояв в управлінському впливі на економіку, 

соціально-культурну та адміністративно-політичну сфери в межах держави 

та окремих адміністративно-територіальних одиниць;  

4) носить системний характер, який не може набувати ознак 

фрагментарності;  
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5) передбачає підпорядкованість у системі органів, які здійснюють 

виконавчо-розпорядчу діяльність, вищих і нижчих функціональних ланок з 

чіткою субординацією та ієрархією;  

6) наявність системи адміністративного примусу у випадках порушення 

чинного законодавства;  

7) підконтрольний характер діяльності, зумовлений наявністю органів, 

які здійснюють контроль і нагляд за реалізацією функцій публічного 

адміністрування;  

8) безпосередньо організаційний характер управлінської діяльності, який 

полягає в тому, що у процесі виконання і розпорядження на різних рівнях 

організується спільна діяльність людей. 

Крім того, виконавчо-розпорядча діяльність охоплює два 

взаємопов’язані напрями – виконавчу і розпорядчу діяльність. Органи, що 

здійснюють виконавчу діяльність у переважній більшості віднесено до 

органів державної виконавчої влади. Дана ознака, як правило, закріплюється 

в нормативному порядку. Орган державної виконавчої влади є носієм 

державної виконавчої влади, що реалізує свою компетенцію в закріпленій 

сфері публічного адміністрування, і має юридичний (нормативне 

зафіксований) статус органу державної виконавчої влади. До системи органів 

виконавчої влади належать: 1) Кабінет Міністрів України; 2) центральні 

органи виконавчої влади (міністерства; служби, агентства, інспекції, комісії; 

центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом); 3) місцеві 

органи виконавчої влади: а) місцеві державні адміністрації; б) територіальні 

органи центрального органу виконавчої влади, які структурно не належать до 

місцевих державних адміністрацій [37]. Аналогічна система органів 

державної виконавчої влади наділена повноваженнями у сфері цифрової 

трансформації. 

Щодо розпорядчої діяльності, то вона полягає у прийнятті 

загальнообов’язкових правил поведінки, організації та сприянні виконанню 

даних правил, а також у проведенні контролю за цим процесом. Власне, 
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контроль за дотриманням законності учасниками суспільних відносин є 

кінцевим етапом розпорядчої діяльності [75]. 

Враховуючи, що виконавчо-розпорядча діяльність реалізується через 

застосування 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, уявляється доцільним проводити 

дослідження специфіки їх здійснення в умовах цифрової трансформації 

стосовно кожної із них окремо. Обумовлюється це суттєвими відмінностями 

їх правової природи, спрямованості на настання юридичних наслідків та 

особливостей здійснення суб’єктами публічної адміністрації. Окрім того, 

видається, що умови та вплив цифрової трансформації на здійснення 

вищевизначених форм та методів виконавчо-розпорядчої діяльності 

виявлятиметься по різному, а отже матиме власну специфіку. 

Правові форми публічного адміністрування завжди призводять до 

настання юридичних наслідків. Часто вони характеризуються як такі, що 

призводять до конкретного юридичного результату або володіють правовим 

ефектом, юридичним сенсом у вигляді встановлення і застосування правових 

норм [206, с. 100]. Цікавою, в аспекті предмету цього дослідження, видається 

позиція В.Р. Білої, яка відзначає, що стрімкий розвиток технологій додає 

складностей в осмисленні правової природи державної діяльності, що 

здійснюється в електронній формі, з використанням цифрових технологій, 

засобів автоматичної фіксацій дій тощо [30, с. 86]. Отже, видається 

можливим говорити не тільки про вплив цифрової трансформації на порядок 

здійснення виконавчо-розпорядчої діяльності суб’єктами публічної 

адміністрації, а й про виокремлення нових форм її здійснення.  

Системний аналіз процедур прийняття нормативних та адміністративних 

(індивідуальних) актів дозволяє констатувати, що специфіка викликана 
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цифровою трансформацією виявляється передусім в удосконаленні та 

спрощенні здійснення окремих процедурних дій. 

Так, в якості прикладу специфіки виконавчо-розпорядчої діяльності під 

час прийняття нормативних актів можливо визначити електронну форму 

здійснення їх державної реєстрації в органах юстиції. Відповідно до п. 3 

Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів 

міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 28.12.1992 р. № 371 [136] на державну 

реєстрацію подаються нормативно-правові акти, прийняті уповноваженими 

на це суб’єктами нормотворення в електронній (через систему електронної 

взаємодії органів виконавчої влади із застосуванням засобів кваліфікованого 

електронного підпису чи печатки) або паперовій формі в порядку, 

визначеному Мін’юстом. Згідно з п. 8 Порядку подання нормативно-

правових актів на державну реєстрацію до органів юстиції та проведення їх 

державної реєстрації, затвердженого наказом Міністерства юстиції України 

від 12.04.2005 р. № 34/5 [122] основною формою подання нормативно-

правових актів на державну реєстрацію є електронна.  

Процедура прийняття адміністративних (індивідуальних) актів зазнала 

оновлення, зокрема в частині удосконалення порядку погодження з іншими 

суб’єктами публічної адміністрації, у випадках передбачених чинним 

законодавством. В цьому випадку можливо говорити про спільні 

адміністративні акти відповідних суб’єктів владних повноважень, які 

видаються від імені кількох представників публічного інтересу шляхом 

координації їх нормотворчих позицій. Втім, така координація не виключає 

односторонності владного волевиявлення щодо адресата, імперативності 

впорядкування поведінки [206, с. 148]. Наприклад, п. Положення про 

порядок видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів у 

межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 10.08.1992 р. № 459 [151] 

передбачено, що для здійснення погодження орган, який видає дозвіл на 
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спеціальне використання природних ресурсів, не пізніше дня, що настає за 

днем одержання клопотання (заявки) від заявника, надсилає його копії у 

паперовому або електронному (шляхом сканування) вигляді органам, 

зазначеним в абзаці першому цього пункту, та встановлює строк розгляду 

зазначених документів. Хоча й очевидно, що в даному випадку використання 

електронних технологій виступає способом взаємодії відповідних суб’єктів 

публічної адміністрації та забезпечує документообіг між ними. 

Зазначене дає можливість звернути увагу на позицію щодо 

виокремлення в якості окремої групи електронних адміністративних 

(індивідуальних) актів. Видається, що слід говорити не про електронні 

адміністративні (індивідуальні) акти, а лише про використання електронних 

технологій для передачі, направлення адміністративних (індивідуальних) 

актів усім зацікавлених особам. Досліджуючи способи доведення 

індивідуального адміністративного акта до відома осіб, яких він стосується 

О.О. Мандюк відзначає можливість надсилання електронною поштою [73, 

с. 132–133]. Отже, в цьому випадку не йдеться про змістовний вплив 

цифрової трансформації на виконавчо-розпорядчу діяльність.  

Вчинення інших юридично значимих дій в контексті сучасного умов, 

викликаних цифровою трансформацією зазнало суттєвого оновлення. 

Вважається, що до юридично значимих належать такі дії, які безпосередньо 

створюють нове юридичне положення, змінюють наявні правовідносини або 

стають необхідною умовою для настання зазначених правових наслідків – 

незалежно від того, були вони спрямовані на ці наслідки чи ні [10, с. 182]. У 

зв’язку з цим, як уявляється, ця правова форма публічного адміністрування 

зазнає найбільшого впливу цифрової трансформації та призводить до 

суттєвого удосконалення порядку вчинення відповідних дій. 

Як відомо, до інших юридично значимих дій відносять реєстрацію, 

ліцензування, видання офіційних документів тощо. Уявляється доцільним 

розглянути специфіку їх здійснення суб’єктами публічної адміністрації в 

умовах цифрової трансформації. 
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Реєстрація, як юридично значима дія, полягає у офіційному фіксуванні 

фактів або окремих питань, що мають юридичне значення. Наприклад, 

реєстрацією речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень є офіційне 

визнання і підтвердження державою фактів набуття, зміни або припинення 

речових прав на нерухоме майно, обтяжень таких прав (п. 1 ч. 1 ст. 2 Закону 

України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень» [127]). 

Доводиться констатувати, що реєстрація визначається однією із 

найпоширеніших юридично значимих дій. Загалом варто зазначити, що 

цифрова трансформація істотно змінила не тільки способи її здійснення 

(наразі застосовується, як правило, тільки електронна форма), а й порядок її 

вчинення суб’єктами публічної адміністрації. 

В результаті цифрової трансформації реєстрація здійснюється шляхом 

внесення відповідних відомостей до державних реєстрів (зокрема, 

Державний реєстр речових прав на нерухоме майно [127], Єдиний державний 

реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 

формувань [128], Єдиний державний реєстр транспортних засобів [140] 

тощо), при цьому забезпечується сумісність і взаємодію державних реєстрів з 

іншими інформаційними системами та мережами, що становлять 

інформаційний ресурс держави. 

Стосовно сфери ліцензування, слід вказати, що вплив цифрової 

трансформації виявляється не тільки в порядку надання ліцензій та розгляду 

відповідних документів суб’єктів господарювання (що більше стосується 

адміністративних послуг), а й змістовному оновленні виконавчо-розпорядчої 

діяльності суб’єктів публічної адміністрації (як органів ліцензування) під час 

здійснення ліцензування відповідного виду господарської діяльності. Ідеться, 

передусім про утворення ліцензійного реєстру, як автоматизованої системи 

збору, накопичення та обробки даних про суб’єктів господарювання, які в 

установленому законом порядку звернулися до органу ліцензування із 

заявою про отримання ліцензії, провадять діяльність на підставі ліцензії, дія 
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ліцензії яких зупинена, ліцензія яких анульована (п. 11 ч. 1 ст. 1 Закону 

України «Про ліцензування видів господарської діяльності» [147]). 

Більше того, положеннями Закону України «Про ліцензування видів 

господарської діяльності» встановлюється, що саме суб’єкт господарювання 

може здійснювати види господарської діяльності, що підлягають 

ліцензуванню, з дня внесення відомостей до ліцензійного реєстру щодо 

рішення органу ліцензування про видачу йому ліцензії (ч. 4 ст. 2); рішення 

про видачу, переоформлення, відновлення дії ліцензії повністю або частково, 

розширення, звуження провадження виду господарської діяльності, що 

підлягає ліцензуванню, набирають чинності з дня внесення запису про них до 

ліцензійного реєстру (абз. 10 п. 1 ч. 2 ст. 6) тощо [147]. Таким чином, вплив 

цифрової трансформації призвів до офіційного закріплення переважності 

відомостей щодо ліцензій, розміщених у ліцензійному реєстрі та набрання 

чинності, наприклад, рішенням про видачу ліцензії з моменту внесення 

запису про нього до реєстру. 

Неправові форми публічного адміністрування не мають юридичних 

наслідків. На думку, О.П. Рябченко це управлінські рішення, спрямовані на 

виконання тактичних і оперативних завдань [174, с. 26–27]. В.Р. Біла, 

зазначаючи, що призначенням цих форм діяльності публічної адміністрації, 

що не викликають настання юридичних наслідків, є передусім організація 

діяльності, вчинення підготовчих дій для прийняття обґрунтованого 

управлінського рішення, доведення його змісту до виконавців, забезпечення 

належного функціонування органів публічної адміністрації та практичної 

реалізації покладених на них функцій, вказує, що більш вдалим є 

застосування терміна «організаційна форма діяльності публічної 

адміністрації» [28, с. 113]. 

Поділяючи в цілому наведені погляди, слід констатувати, що 

незважаючи на безпосередню (пряму) відсутність юридичних наслідків, не 

слід недооцінювати або зневажати цінність неправових форм публічного 

адміністрування. Видається, що як організаційні дії, так і матеріально-
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технічні операції залишаються доволі важливими формами здійснення 

виконавчо-розпорядчої діяльності, виступають передусім підґрунтям 

застосування правових форм, а отже так чи інакше спрямовуються на 

настання юридичних наслідків. 

Умови та вплив цифрової трансформації на здійснення неправових форм 

виконавчо-розпорядчої діяльності також доцільно характеризувати окремо 

стосовно організаційних дій та матеріально-технічних операцій.  

Безпосередній вплив цифрової трансформації на проведення 

організаційних дій (засідань, нарад, зборів, обговорень тощо) стосовно 

окремих суб’єктів публічної адміністрації виявився, зокрема в законодавчому 

закріпленні можливості їх проведення віддалено (онлайн) в режимі 

відеоконференції. При цьому йдеться не тільки про можливість участі у 

такому форматі окремих осіб, а й про повноцінне проведення відповідних 

засідань, нарад, зборів тощо. Наприклад, § 261 Регламенту Кабінету Міністрів 

України [142] визначається порядок проведення онлайн-засідання Кабінету 

Міністрів України, яке проводиться за рішенням Прем’єр-міністра, в якому 

беруть участь члени Кабінету Міністрів, а також інші особи, які визначені 

Прем’єр-міністром. Передбачається також проведення онлайн-засідання 

урядового комітету (§ 287), за рішенням голови відповідного урядового 

комітету. 

Прикладом цифровізації консультацій та обговорень з інститутами 

громадянського суспільства, як організаційних дій, можливо визначити 

проведення електронних консультацій з громадськістю, відповідно до п. 11 

Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та 

реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 03.11.2010 р. № 996 [133]. 

Виконанням матеріально-технічних операцій, до яких відносять 

діловодство, статистичні, довідникові, систематизаційні, інформаційно-

технологічні та інші операції, переслідується передусім ціль забезпечити 

підготовку, обслуговування здійснення інших форм виконавчо-розпорядчої 
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діяльності. В літературі справедливо зазначається, що матеріально-технічні 

операції є найбільш об’ємною частиною діяльності апарату виконавчої влади 

з боку як її кількості, так і різноманітності [11, с. 137]. 

Впровадженням цифрових технологій вдалося забезпечити не тільки 

значне пришвидшення здійснення цих операцій, але й якісне удосконалення 

їх здійснення. У зв’язку з цим, враховуючи допоміжну роль матеріально-

технічних операцій стосовно інших форм, очевидно підвищується якість та 

ефективність останніх.  

Останнім часом цифровій трансформації піддаються матеріально-

технічні операції з діловодства, у тому числі взаємодії суб’єктів публічної 

адміністрації. Так, відповідно до п. 2 Типової інструкції з документування 

управлінської інформації в електронній формі та організації роботи з 

електронними документами в діловодстві, електронного міжвідомчого 

обміну, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 

17.01.2018 р. № 55 [41] основною формою провадження діловодства в 

установах є електронна. При цьому, далі уточняється, що документування 

управлінської інформації в установах здійснюється в електронній формі із 

застосуванням кваліфікованого електронного підпису, кваліфікованої 

електронної печатки та кваліфікованої електронної позначки часу, крім 

випадків наявності обґрунтованих підстав для документування управлінської 

інформації у паперовій формі. Наприклад, безпосереднє забезпечення 

автоматизації процесів створення, відправлення, передавання, одержання, 

оброблення, використання, зберігання, знищення електронних документів та 

копій паперових документів в електронному вигляді з використанням 

електронного цифрового підпису, які не містять інформацію з обмеженим 

доступом, та контролю за виконанням актів, протокольних рішень Кабінету 

Міністрів України та інших документів здійснюється за допомогою Системи 

електронної взаємодії органів виконавчої влади.  

Підсумовуючи вищевикладене доходимо висновку, що вплив цифрової 

трансформації на здійснення виконавчо-розпорядчої діяльності суб’єктів 
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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, яких спрямовано 

на запобігання поширенню на території України COVID-19 [106]. 

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 публічної адміністрації та доведення до відома заінтересованих 

осіб – адміністративних (індивідуальних) актів) [107]. У той же час неправові 

форми публічного адміністрування є первинно заснованими на розвитку та 

впровадженні у виконавчо-розпорядчу діяльність суб’єктів публічної 

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

виявляється в якісному вдосконаленні здійснення організаційних дій та 

виконання матеріально-технічних операцій [108]. 

 

 

2.2. Особливості надання адміністративних послуг за допомогою 

інформаційно-телекомунікаційних технологій 

 

Категорія «послуги» є найбільш поширеною в економічних відносинах. 

Ідея обміну послугами та науковий напрям організації їх надання вперше був 

представлений Ж. Соємом в «Трактаті з політичної економії», який був 

опублікований у 1803 році. Він вважав, що процес виробництва утворює не 

скільки матеріальні блага, скільки послуги [199]. 

Відносини надання послуг регулюються різними галузами права, тобто 

інститут послуг потрібно розглядати як комплексний міжгалузевий правовий 
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інститут. Для регулювання відносин надання послуг використовуються 

норми як приватного так і публічного права.  

Послуги, надані державою та її органами, муніципальними та іншими 

структурами є публічними послугами. Офіційне визначення сфери публічних 

послуг, а отже і такого виду послуг дано у Концепції розвитку системи 

надання адміністративних послуг органами виконавчої влади, схваленої 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15.02.2006 р. № 90-р. 

«Послуги, що надаються органами державної влади, органами місцевого 

самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, які 

перебувають в їх управлінні, підкреслено у Концепції, становлять сферу 

публічних послуг» [161]. 

Роз’яснення щодо тлумачення поняття «публічні послуги» надається 

законодавцем, де вказано, що сферу публічних послуг становлять послуги, 

що надаються органами державної влади, органами місцевого 

самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, які 

перебувають в їх управлінні [201]. 

Характеристика послуги як такої, та особливостей, що стосуються 

публічності діяльності з її надання, дозволяє зробити висновок, що публічна 

послуга є результатом урегульованої законодавством суспільно значимої 

діяльності, для якої своєрідним є безпосередня участь органів публічної 

влади та публічних організацій в її наданні, індивідуальний характер 

одержання послуги будь-якою особою, яка має на це право і звертається за 

реалізацією своїх прав, свобод і законних інтересів, та реалізує їх на рівних 

підставах безоплатно або в межах цін, встановлених законом. 

Відмітною рисою публічної послуги є її здатність задовольняти певні 

потреби суб’єкта. Йдеться про корисність послуги як результат й завершений 

вираз відповідної системи дій. Ця властивість (корисність), як правило, є 

самодостатньою у цільовому значенні для отримувача (споживача). З позиції 

ж суб’єкта, який надає послугу, вона, безперечно, виявляється у діяльності, 

однак не просто спрямованої на досягнення позитивного для споживача 



101 

результату, а яка виражається у створенні (формуванні) зазначеного 

бажаного результату (блага). Іншими словами – ототожнення послуги з 

результатом діяльності, лише спрямованого на формування відповідного 

блага (у тому чи іншому виразі), а не безпосередньо у останньому, не 

відповідає соціально-правовій природі послуги як такої. Це все одно що 

спрямовувати діяльність на надання послуги, а не надавати її у власному 

значенні.  

Слушною в цьому контексті видається думка О. А. Малікіної, яка 

зауважує на тому, що послуги принципово не збігаються із власне діями 

(здійснення діяльності) виконавця, а існують як окреме явище – певне 

нематеріальне благо [71, с. 57]. Таким чином, послуга обов’язково повинна 

нести в собі визначений корисний ефект, а не бути лише зорієнтованою на 

досягнення віддаленого результату. Спрямованість як суть цільова основа 

діяльності, хоча і є суттєвою її характеристикою, все ж не описує з 

достатньою повнотою та специфічністю зміст цієї діяльності. Тож 

адміністративна послуга, хоча і має особливу юридичну природу, яка 

розглядається у нерозривному зв’язку із правовим статусом споживача 

послуги, повинна характеризуватися власним соціально-правовим значенням. 

А тому вона не може визначатися через результат діяльності, спрямованого 

на щось, тобто через віддалені можливості, які виникають внаслідок 

користування її результатами на тому чи іншому етапі її реалізації.  

Шляхом ґрунтовних наукових досліджень, вченими виокремлено 

ознаки, які притаманні для публічних послуг, зокрема: спрямованість на 

задоволення суспільно корисного інтересу; урегульованість нормами 

публічного права; публічний характер правових відносин по наданню послуг; 

надання послуг публічним суб’єктом, а в окремих випадках – приватним 

сектором під відповідальність публічного сектору; є способом реалізації 

особою прав та законних інтересів або способом реалізації покладеного на 

неї обов’язку. 
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Класифікувавши публічні послуги за суб’єктом що надає публічні 

послуги, можна виокремити адміністративні послуги, яким притаманні всі 

ознаки публічних послуг. Відповідно, адміністративні послуги та публічні 

послуги можна співвіднести як частину та ціле. 

У науковій літературі не вироблено єдиного тлумачення дефініції 

«адміністративних послуг». Слушною видається точка зору, К.А. Фуглевич, 

якою визначено поняття «адміністративна послуга» як публічно-владна 

діяльність, що здійснюється у передбаченому законодавством порядку та 

полягає у створенні органом публічного управління індивідуалізованих 

організаційних та юридичних умов реалізації фізичними і юридичними 

особами своїх прав, свобод, законних інтересів за їх зверненням на платній 

чи безоплатній основі [195, с. 16]. 

На думку К.К. Афанасьєва, адміністративні послуги – це публічні 

(тобто державні та муніципальні) послуги, що надаються органами 

виконавчої влади, виконавчими органами місцевого самоврядування й 

іншими уповноваженими суб’єктами, і надання яких пов’язане з реалізацією 

владних повноважень [17, с. 28]. 

Г.М. Писаренко пропонує розглядати адміністративну послугу як 

правовідносини, що виникають при реалізації суб’єктивних прав фізичної 

або юридичної особи (за їхньою заявою) у процесі публічно-владної 

діяльності адміністративного органу для отримання певного результату [104, 

с. 47]. 

На законодавчому рівні, поняття «адміністративна послуга» закріплено 

у ст. 1 Закону України «Про адміністративні послуги» в якості результату 

здійснення владних повноважень суб’єктом надання адміністративних послуг 

за заявою фізичної або юридичної особи, якого спрямований на набуття, 

зміну чи припинення прав та/або обов’язків такої особи відповідно до 

закону [120]. 

З огляду на вищезазначене, жодне з наявних як в науці, так і 

законодавстві визначень понять адміністративної послуги не може 
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претендувати на вичерпну повноту ознак, що не дозволяє визнати цей аспект 

досліджуваної проблематики цілком розробленим. Узагальнивши наукові 

підходи до визначення поняття «адміністративна послуга» та узгодивши їх з 

нормативним закріпленням цього поняття, доцільним видається визначення 

адміністративних послуг в якості діяльності суб’єктів публічного 

адміністрування щодо забезпечення прав фізичних або юридичних осіб, якої 

спрямовано, 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. 

Водночас, слід відмітити достатньо бурхливий розвиток електронних 

адміністративних послуг: так протягом дії карантинного режиму було 

запроваджено або суттєвим чином покращено надання сервісних послуг в 

електронній формі, наприклад: набуття статусу безробітного та оформлення 

допомоги по безробіттю [152]; оформлення листків непрацездатності [149]; 

подання документів для зарахування до закладів освіти [150] тощо. Активно 

продовжується у цей час робота щодо відцифровування інформації, що 

міститься у відповідних документах особи, зокрема у: паспорті громадянина 

України, паспорті громадянина України для виїзду за кордон [152]; 

посвідченні водія [153]; електронних студентських (учнівських) 

квитках [154] тощо. 

Щодо визначення поняття «електронна адміністративна послуга», то 

його можливо тлумачити, як: 

процес створення та реалізації управлінських сервісів органами 

публічної влади з використанням інформаційно-телекомунікаційних 

технологій у межах електронної взаємодії між суспільством та 

державою [47]; 

нормативно закріплену послугу, яка надається органами державної 

влади громадянам, підприємствам, організаціям та іншим державним 

органам [55]; 
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послугу, яка надана громадянам та організаціям в електронному 

вигляді за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій [163]. 

Доцільним видається 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. 

Нормативно-правове регулювання надання електронних 

адміністративних послуг забезпечується низкою нормативно-правових актів, 

які можна класифікувати шляхом виокремлення: 

1) нормативно-правових актів, які визначають електронні 

адміністративні послуги як невід’ємну частину цифрової трансформації 

публічного адміністрування (наприклад, Конституція України [60], 

міжнародні стандарти в сфері функціонування публічної влади та 

забезпечення прав людини); 

2) нормативно-правових актів, що визначають пріоритетні напрямки 

розвитку електронних адміністративних послуг (наприклад, Стратегія 

розвитку інформаційного суспільства в Україні [163], Концепція розвитку 

системи електронних послуг в Україні [160]); 

3) нормативно-правових актів, які встановлюють обов’язок надання 

електронних адміністративних послуг суб’єктами публічного 

адміністрування та регламентують цей процес (наприклад, Закон України 

«Про адміністративні послуги» [120], Постанова Кабінету Міністрів України 

«Про затвердження Порядку ведення Реєстру адміністративних 

послуг» [139], Закон України «Про електронні довірчі послуги» [131]). 

Відповідно до законодавства України, суб’єктами, що надають 

електронні адміністративні послуги є суб’єкти публічного адміністрування, 

зокрема: орган виконавчої влади, інший державний орган, орган влади 

Автономної Республіки Крим, орган місцевого самоврядування, їх посадові 

особи, державний реєстратор, суб’єкт державної реєстрації, уповноважені 

відповідно до закону надавати електронні адміністративні послуги [120]. 
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З розвитком цифрової трансформації адміністративних послуг, 

користування електронними адміністративними послугами є досить 

розповсюдженим явищем. Як зазначається на новинному порталі «Рубрика», 

«Мета нашого Уряду – оцифрувати 100% державних послуг до 2024 року. А 

вже в 2020 році – перевести в цифру 80% найпопулярніших державних 

послуг» [51]. Для досягнення вищезазначеної мети, було підписана Угода про 

фінансування заходу «Підтримка ЄС для електронного урядування та 

цифрової економіки в Україні» між Україною та Європейським Союзом, яка 

передбачає надання фінансування з бюджету Європейського Союзу у розмірі 

25 млн євро [192]. 

Надання адміністративних послуг в електронній формі та доступ 

суб’єктів звернення до інформації про адміністративні послуги з 

використанням мережі Інтернет забезпечуються через Єдиний державний 

портал адміністративних послуг, який є офіційним джерелом інформації про 

надання адміністративних послуг в Україні, у тому числі через інтегровані з 

ним інформаційні системи державних органів та органів місцевого 

самоврядування (ч. 1 ст. 17, ч. 1 ст. 9 Закону України «Про адміністративні 

послуги»[120]). 

Центри надання адміністративних послуг (утворюються органами 

місцевого самоврядування та місцевими державними адміністраціями. Закон 

України «Про адміністративні послуги» дав змогу змінити ідеологію 

відносин між владою та громадянином й створив умови для широкого 

впровадження центрів надання адміністративних послуг в Україні. 

Відповідно, Центр надання адміністративних послуг – це постійно діючий 

робочий орган або структурний підрозділ виконавчого органу міської, 

селищної ради або Київської, Севастопольської міської державної 

адміністрації, районної, районної у містах Києві, Севастополі державної 

адміністрації, в якому надаються адміністративні послуги через 

адміністратора шляхом його взаємодії з суб’єктами надання 

адміністративних послуг (ч. 1 ст. 12 Закону «Про адміністративні послуги»). 
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У разі утворення центрів надання адміністративних послуг районними 

державними адміністраціями такі центри можуть забезпечувати надання 

адміністративних послуг обласних державних адміністрацій та органів 

місцевого самоврядування на основі їх узгоджених рішень. Окрім того, з 

метою забезпечення належної доступності адміністративних послуг можуть 

утворюватися територіальні підрозділи центру надання адміністративних 

послуг та віддалені місця для роботи адміністраторів такого центру. 

Відповідно до пункту 2 Примірного положення про Центр надання 

адміністративних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 20.02.2013 р. № 118, рішення щодо утворення, ліквідації або 

реорганізації Центру надання адміністративних послуг приймається у містах 

і селищах – відповідними міськими та селищними радами, у районах – 

головою відповідної держадміністрації, а у містах Києві та Севастополі – за 

рішенням відповідної міської ради [141]. 

Організація Єдиного державного порталу адміністративних послуг є 

зручною з огляду на якісний розподіл електронних адміністративних послуг 

за суб’єктом звернення, зокрема для громадян України та представників 

бізнесу. Згідно з Порядком ведення Єдиного державного порталу 

адміністративних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України 11.07.2013 р. № 556 (зі змінами і доповненнями) держателем 

порталу є Мінекономрозвитку, яке забезпечує розроблення нормативно-

правових актів щодо ведення, користування та інтеграції інформаційних 

систем до Порталу; укладає угоди із суб’єктами надання адміністративних 

послуг з питань забезпечення функціонування Порталу; забезпечує розвиток, 

ведення, належне його функціонування, а також зберігання даних та захист 

інформації на Порталі; здійснює аналіз та контроль якості функціонування 

Порталу. 

Суб’єкти надання адміністративних послуг представлені на Порталі 

окремими уніфікованими сторінками. Для надання послуг в електронній 

формі вони використовують єдині інформаційні довідники, реєстри та 
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ідентифікатори. До Порталу інтегруються інформаційні системи державних 

органів та органів місцевого самоврядування, через які надаються 

адміністративні послуги в електронній формі. Портал інтегрується із 

системою електронної взаємодії державних електронних інформаційних 

ресурсів та системою електронної взаємодії органів виконавчої влади [138]. 

Так, для громадян України передбачене надання електронних 

адміністративних послуг у різних сферах суспільного життя, зокрема у 

сферах: соціального захисту (охорона здоров’я, пенсійне та соціальне 

забезпечення); громадянства, міграції, переїзду; реєстрації/ реєстрів 

(громадські формування, фізичні особи-підприємці тощо); сім’ї (шлюб, 

розлучення тощо); екології та природних ресурсів; імпорту-експорту товарів 

послуг тощо; захисту та безпеки; освіти, культури, релігії; будівництва, 

нерухомого майна, оціночної діяльності; сільського господарства та 

підсобного господарства; фінансових послуг, податків та декларування, 

страхування тощо; транспорту (перевезення та інше, реєстрація транспортних 

засобів та номерні знаки, посвідчення водія тощо); інших видах 

господарської діяльності. 

У свою чергу, для представників бізнесу також передбачені електронні 

адміністративні послуги у різних сферах, зокрема у сферах: соціального 

забезпечення (охорона здоров’я, працевлаштування, пенсійне забезпечення); 

реєстрації/реєстрів (проекти, громадські формування та неприбуткові 

організації, фізичні особи-підприємці та юридичні особи); 

зовнішньоекономічної діяльності (експорт, імпорт, митні процедури); 

екології та природних ресурсів; безпеки та захисту; інформатизації та зв’язку 

(зв’язок, телекомунікації, захист інформації); освіти, культури, релігії, 

спорту, туризму; аграрного сектору (рибне господарство, рослинництво, 

тваринництво, ветеринарія); будівництва, нерухомого майна, оціночної 

діяльності; фондового ринку та цінних паперів, фінансових послуг, податків 

та їх декларування, страхування); транспорту всіх видів, дорожнє 

господарство, перевезення, реєстрація транспортних засобів та номерних 
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знаків, видача посвідчення водія); інших сферах та господарської 

діяльності [46]. 

Тобто на Єдиному державному порталі адміністративних послуг 

інформацією щодо адміністративних послуг систематизовано в цілому за 25 

тематиками: 13 тематик для громадян та 12 тематик для бізнесу. 

Як альтернатива Єдиному державному порталу адміністративних 

послуг, у 2015 р. було створено портал державних електронних послуг 

iGov.org.ua, метою якого стало напрацювання механізмів дистанційного 

замовлення послуг без попереднього візиту в установи, а також отримання 

дозвільних та погоджувальних документів різного роду в електронному 

вигляді. Проект по створенню порталу державних електронних послуг 

iGov.org.ua розроблявся не урядовими установами, а волонтерами. 

Основними цілями цього проекту стало пришвидшення впровадження 

електронного урядування в процес надання адміністративних послуг та 

боротьба з корупцією, полегшення ведення бізнесу та життя громадянам. 

Найбільш затребуваними послугами, які в сучасних умовах доступні на 

Порталі державних послуг iGov є: отримання субсидії на оплату послуг ЖКГ; 

видача / заміна паспорта громадянина для виїзду за кордон; призначення 

соціальної допомоги при народженні дитини; реєстрація місця проживання 

особи (із опцією одночасного зняття з реєстрації з попереднього місця); 

дeржaвнa реєстрація фізичної особи – підприємця; видача паспорта 

громадянина для виїзду за кордон для дитини; внесення змін до 

реєстраційних даних фізичної особи-підприємця; надання довідки про 

відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінально-

процесуальним законодавством України [178]. 

На теперішній час в Україні створено велику кількість електронних 

порталів надання адміністративних послуг різними суб’єктами публічного 

адміністрування, зокрема на загальнодержавному рівні (див. табл. 1). 
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Таблиця 1 Електронні портали надання адміністративних послуг 

суб’єктами публічного адміністрування 

 

Суб’єкт публічного 

адміністрування 

Електронний портал надання 

адміністративних послуг 

Міністерство юстиції України «Кабінет електронних сервісів», 

 «Он-лайн будинок юстиції» 

Державна податкова служба України «Електронний кабінет платника 

податків» 

Державна служба України з питань 

геодезії, картографії та кадастру 

«Електронний сервіс» 

Державне агентство водних ресурсів 

України 

«Портал електронних послуг» 

Міністерство цифрової трансформації Веб-портал «Дія» 

Міністерство розвитку економіки, 

торгівлі і сільського господарства 

України 

Єдиний державний портал 

адміністративних послуг: 

poslugy.gov.ua  

 

 

Крім утворення електронних порталів надання адміністративних 

послуг на загальнодержавному рівні, сьогодні спостерігається утворення з 

власної ініціативи органами місцевого самоврядування та місцевими 

органами виконавчої влади електронних порталів (сервісів) з надання 

адміністративних послуг на відповідному локальному рівні. Такі дії варто 

вважати позитивною практикою, адже це важливі та ґрунтовні кроки до 

прискорення цифрової трансформації сфери надання адміністративних 

послуг. 

Незважаючи на активну роботу з цифрової трансформації сфери 

надання адміністративних послуг, побудови інформаційного суспільства, 

реалізації державної політики у цій сфері, необхідним уявляється 

виокремлення недоліків, які присутні у сучасній системі надання 

електронних адміністративних послуг. 
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Узагальнивши думки вчених, варто зробити висновок, що значними 

недоліками, які сповільнюють процес цифрової трансформації сфери надання 

адміністративних послуг є: 

1) складність і висока забюрократизованість процесів надання 

адміністративних послуг, що ускладнює їх переведення в електронний 

вигляд [178]; 

2) відсутність електронного єдиного реєстру адміністративних послуг; 

3) відсутність переліку пріоритетних адміністративних послуг для 

переведення їх в електронний вигляд; 

4) недосконала нормативно-правову базу, що регулює сферу надання 

електронних адміністративних послуг; 

5) не визначені правові умови захисту персональних даних у процесі 

надання електронних адміністративних послуг; 

6) відсутність єдиних принципів, норм і правил, що забезпечують 

процес надання електронних адміністративних послуг;  

7) відсутність єдиної стратегії впровадження електронних 

адміністративних послуг на загальнодержавному, місцевому та локальному 

рівні [31, с. 60]. 

Для подолання вищезазначених недоліків вважається необхідним 

вдосконалити нормативно-правовий механізм забезпечення сервісної 

діяльності суб’єктів публічного адміністрування в Україні. Можливою 

видається розробка Єдиної стратегії впровадження електронних 

адміністративних послуг в Україні, яка б передбачала єдині принципи, норми 

і правила, що забезпечують процес надання електронних адміністративних 

послуг. 

Забезпечення надання адміністративних послуг в електронній формі 

має здійснюватися через ефективне правове регулювання, створення 

відповідної інфраструктури для надання електронних послуг, закріплення 

еквівалентності письмової форми на паперових носіях та електронної форми 
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надання адміністративних послуг, спеціального навчання державних 

службовців тощо. 

Підсумовуючи, варто зазначити, 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 в якості діяльності 

суб’єктів публічного адміністрування щодо забезпечення прав фізичних або 

юридичних осіб, якої спрямовано, 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 [115]. 

Виокремлено систему суб’єктів публічної адміністрації, яких 

уповноважено надавати електронні адміністративні послуги: органи 

державної виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, їх посадові 

особи, державний реєстратор, суб’єкт державної реєстрації. 

 

 

2.3. Забезпечення прав людини та громадянина в умовах цифрової 

трансформації 

 

Інформаційне суспільство як нова форма суспільного життя 

характеризується глобальними інформаційними технологіями, що знаходить 

свій вияв у процесах інформатизації, комп’ютеризації, роботизації та 

вимагають відповідних змін від держави. Інформаційно-комунікаційні 

технології впливають на різноманітні сфери суспільного життя, що 

визначається розвитком сфери освіти та науки, охорони здоров’я, культури, 

економіки, соціальної сфери тощо. Саме сфера цифрової трансформації 
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визначає розвиток держави, громадянського суспільства та правовий статус 

особистості. Одночасно, механізми забезпечення прав і свобод людини і 

громадянина під час впровадження інформаційно-телекомунікаційних 

технологій характеризується казуїстичними тенденціями невідповідності 

існуючого стану до моделі належного публічного адміністрування, яку 

намагаються запровадити в останні роки.  

Сфера забезпечення прав і свобод людини і громадянина як об’єкт 

адміністративно-правового регулювання в умовах цифрової трансформації 

потребує переосмислення механізмів забезпечення права на належний рівень 

надання адміністративних послуг, права на свободу та безпеку, права на 

приватне життя, свободу совісті та свободу зібрань, права на освіту, захисту 

від злочинів і тому подібне, що підтверджується у різних сферах 

правозастосування. 

Загальноприйнятим є розуміння прав як міри можливої поведінки 

особи. Становлення і розвиток прав та свобод людини опосередковано 

ґенезою юридичних норм, якими дані права регламентовано. Як вірно 

відзначено Ю.С. Шемшученком, права людини є історично мінливою 

категорією, яка еволюціонує разом із суспільством та державою [87, c. 5]. 

Важливий вплив на закріплення окремих категорій прав і свобод людини 

мали історичні події, зокрема розпад колоніальних держав, а також доктрини 

та традиції, характерні для тієї чи іншої держави. 

Існують різноманітні класифікації прав людини та громадянина, 

зокрема їх поділ на природні та позитивні, об’єктивні та суб’єктивні. 

Основною класифікацією, що виступає основою наступної галузевої 

ідентифікації прав людини як об’єкта публічного адміністрування є їх поділ 

залежно від історичного розвитку шляхом виокремлення поколінь прав 

людини. До першого покоління прав людини віднесено громадянські та 

політичні права, яких іменовано «негативними правами». Вони покликані 

забезпечити невтручання держави у справи людини і суспільства в цілому. 

До вказаного покоління належать: право на життя, право на свободу, право 
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на повагу людської гідності, право об’єднуватися у політичні партії і 

громадські організації, право обирати і бути обраним до органів державної 

влади і місцевого самоврядування тощо. 

До другого покоління прав людини належать: економічні, соціальні та 

культурні права, зокрема, право на працю, право на освіту, право на 

відпочинок, право на гідну оплату праці тощо. Вказане покоління прав 

людини є «позитивним», адже пов’язане зі встановленими державою 

гарантіями у соціальній сфері. Якщо говорити щодо третього покоління прав 

людини, то воно історично сформувалось після Другої світової війни 

внаслідок розпаду колоній і появи національних меншин. Права третього 

покоління – це права солідарності або колективні права, до них належать 

право народу на розвиток, право нації на самовизначення, права окремих 

груп населення (наприклад, жінок, дітей, пенсіонерів тощо). 

Наразі розвиток науки, техніки та медицини сприяє виникненню явищу 

глобалізації, що опосередкувало появу четвертого покоління прав людини. 

Кожен дослідник має власний підхід до розуміння нового покоління прав 

людини. Зокрема, А.Б. Венгеров іменує четверте покоління прав 

глобальними правами людства, відносячи до них права на мир, на ядерну 

безпеку, космос, екологічні, інформаційні права тощо [34]. На думку 

М.А. Лавріка, до складу четвертого покоління прав належать наступні права: 

1) право на смерть (включаючи евтаназію); 2) права людини щодо її органів і 

тканин, тобто право на вільне розпорядження своїм тілом і тілами близьких 

людей; 3) репродуктивні права людини (позитивного характеру: штучне 

запліднення та негативного характеру: аборт, стерилізація, контрацепція); 

4) право на зміну статі і вибір статі дитини; 5) право на вживання наркотиків 

і психотропних речовин та інші права, які, на думку деяких вчених, 

претендують на закріплення в законодавстві з подальшим розвитком 

генетики та медицини [83, с. 71]. 

Польський вчений, професор Люблінського університету 

Р.А. Токарчик досліджуючи четверте поколінням прав людини, обґрунтував 
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появу «біоюриспруденції» (bios – життя, iurisprudentia – знання). У 

монографії «Біоюриспруденція. Засади права для XXI сторіччя» (2008 р.) 

автор, враховуючи природний ритм людського життя – послідовність 

народження, життя і смерті – виділяє три розділи біоюриспруденції: 

біоюсгенезу (охоплює період життя від зачаття до народження), 

біоюстерапію (охоплює період життя від народження і до смерті) та 

біоюстанотологію (стосується самого процесу вмирання), до кожної з яких 

відносяться окремі права четвертого покоління. Наприклад, біоюстерапія 

означає право на життя і розпорядження своїм тілом. Сюди відносяться 

питання трансплантації, пересадки тканин і органів, одностатеві шлюби, 

сурогатне материнство та інші [190, с. 11]. 

Враховуючи те, що сфера цифрової трансформації якісно впливає на 

вказані покоління прав людини, приходимо до висновку, що суб’єкт 

публічної адміністрації повинен забезпечити та гарантувати права людини, 

незалежно від їх спрямування.  

Одночасно, для досягнення цілей адміністративно-правового впливу на 

забезпечення прав людини і громадянина в умовах цифрової трансформації, 

доцільно розглянути ті права, що реалізуються під час взаємовідносин особи 

з суб’єктами владних повноважень. У цьому контексті права людини є 

гарантованою адміністративно-правовою нормою мірою можливої або 

дозволеної поведінки особи, яка встановлюється для задоволення його 

інтересів і забезпечується державою. Права громадянина України як об’єкт 

публічного адміністрування можливо класифікувати в залежності від 

наявності у суб’єкта спеціального статусу в межах адміністративного права 

на: загальні права, якими наділено усіх без виключення громадян України 

(наприклад, право на подання звернення до органів державної виконавчої 

влади та органів місцевого самоврядування, право на участь в управлінні 

державними справами, право на доступ до державної служби [60], право на 

оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єктів публічної адміністрації до 

суду [57]) та спеціальні права, якими наділено громадян України, що набули 
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спеціального статусу в межах адміністративного права (наприклад, права 

державного службовця [129], права водія транспортного засобу [130]). 

Суспільні відносини, яких спрямовано на забезпечення прав людини в 

сфері цифрової трансформації змістовно передбачають гарантування цих 

прав. В Україні на конституційному рівні закріплено, що забезпечення прав і 

свободи людини гарантовано діяльністю держави. Термін «гарантія» (від 

французького «garantie», що означає «забезпечення; запоруку; умову, котра 

забезпечує що-небудь») у пристосуванні до забезпечення прав людини і 

громадянина означає умови, засоби, способи, які забезпечують здійснення у 

повному обсязі і всебічну охорону прав та свобод особи. Система гарантій 

забезпечення прав людини і громадянина зазнала змін щодо сукупності 

об’єктивних і суб’єктивних чинників.  

Розглянемо окремі сфери, у межах яких існують особливості 

забезпечення прав людини в умовах цифровізації суспільства. 

Одним із головних прав особи є право на доступ до суду та на 

справедливий суд. Як передбачено ст. 10 Загальної декларації прав людини, 

кожна людина має право на те, щоб її справа була розглянута прилюдно і з 

додержанням усіх вимог справедливості незалежним і безстороннім 

судом [49]. Тобто, судовий захист прав, свобод та інтересів людини і 

громадянина був і залишається найбільш дієвим та ефективним та є 

запорукою дії верховенства права та гарантується Конституцією України. 

Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи 

бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 

посадових і службових осіб [60, ст. 55]. 

Концепція електронного судочинства (електронного суду) як ніколи 

засвідчила свою актуальність та витребованість. Відкладення повноцінного 

запуску електронного судочинства (Єдиної судової інформаційно-

телекомунікаційної системи) відповідно до положень процесуальних 

кодексів (Кодексу адміністративного судочинства України, Цивільного 

процесуального кодексу України, Господарського процесуального кодексу 



116 

України), оновлених у 2017 році [124], насамперед, у зв’язку з технічними 

причинами, змусило законодавця поспіхом впроваджувати механізми 

дистанційного здійснення судочинства, принаймні шляхом проведення 

судових засідань. 

З метою забезпечення права особи на доступ до суду із врахуванням 

цифрової трансформації, законодавець вводить окремі нововведення, що є 

наслідком застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій. 

Прикладом є створення Кабінету електронних сервісів, що дозволяє подати 

позовну заяву до суду в електронній формі з використанням Єдиної судової 

інформаційно-телекомунікаційної системи. Як встановлено ч. 11 ст. 44 

Кодексу адміністративного судочинства України, якщо позов, апеляційна, 

касаційна скарга подані до суду в електронній формі, позивач, особа, яка 

подала скаргу мають подавати до суду заяви по суті справи, клопотання та 

письмові докази виключно в електронній формі, крім випадків, коли судом 

буде надано дозвіл на їх подання в паперовій формі [57]. 

Передбачено, що учасники справи можуть брати участь у судовому 

засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з 

використанням власних технічних засобів. Отже, можливість застосування 

зазначених положень допускається виключно під час дії карантинного 

режиму. При цьому, підтвердження осіб, учасників справи, 

здійснюватиметься за допомогою декількох способів: або із застосуванням 

електронного підпису (електронних даних, які додаються підписувачем до 

інших електронних даних або логічно з ними пов’язуються і 

використовуються ним як підпис [131], або у порядку, визначеному Законом 

України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що 

підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний 

статус» (зокрема, документами, що посвідчують особу та підтверджують 

громадянство України – паспорт громадянина України; паспорт громадянина 

України для виїзду за кордон; дипломатичний паспорт України тощо та 

документами, посвідчують особу та підтверджують її спеціальний статус – 
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посвідчення водія; посвідка на постійне/тимчасове проживання; картка 

мігранта тощо), або у порядку, визначеному Державною судовою 

адміністрацією України. Водночас, Державною судовою адміністрацією 

України визначається не стільки порядок підтвердження осіб, учасників 

справ, а стільки порядок технічного забезпечення здійснення участі у 

судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду 

з використанням власних технічних засобів [125]. 

Представленими нововведеннями частково вдалося забезпечити 

здійснення судочинства, однак невирішеними залишилися низка інших 

питань, які стримують застосування цих норм чим унеможливлюють 

ефективний захист прав, свобод та інтересів фізичних та юридичних осіб. 

Наприклад, проведення судових засідань в режимі відеоконференції 

залишається додатковим способом участі в судових засіданнях, здійснюється 

за ініціативою учасників справи (заява подається не пізніше ніж за п’ять днів 

до судового засідання), а остаточне рішення приймається головуючим 

суддею (за умови наявності в суді відповідної технічної можливості 

(наявність обладнання та можливість його використання у визначений день і 

час); ризики технічної неможливості участі у відеоконференції поза межами 

приміщення суду, переривання зв’язку тощо продовжує нести учасник 

справи, який подав відповідну заяву тощо. Окрім того, основним способом 

підтвердження особи, учасника справи, є електронний підпис, а рішення про 

можливість підтвердження особи за допомогою інших документів 

приймається суддею, що допускає обмеження права на доступ до суду осіб, 

які не мають електронного підпису. 

Тобто, забезпечення права особи на доступ до суду, зокрема подання 

позову, апеляційної або касаційної скарги в електронній формі чи участь у 

судовому процесі в режимі відеоконференції можливе за умови належного 

технічного обладнання суду та наявності відповідних програм Zoom, Skype, 

Discord, Google Hangouts, TrueConf, MyOwnConference, GoToMeeting 

тощо [109]. 
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Окремо слід запинитись на специфіці забезпечення право на звернення 

в умовах цифрової трансформації. Відповідно до ст. 40 Основного закону, 

громадяни, іноземці та особи без громадянства мають право направляти 

індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до 

органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і 

службових осіб цих органів, що зобов’язані розглянути звернення і дати 

обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк [60]. Законом України 

«Про звернення громадян передбачено, що письмове звернення може бути 

надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку 

(електронне звернення). В електронному зверненні, крім загальних вимог, 

має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути 

надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним [145, ст. 5]. 

Тобто, враховуючи вплив інформаційно-комунікаційних технологій, особа 

має право звернутися до суб’єктів владних повноважень особисто або 

шляхом подання електронних звернень через мережу Інтернет. Розглянемо 

окремих суб’єктів публічного адміністрування та особливості електронного 

звернення до них. 

На офіційному веб-сайті Міністерства цифрової трансформації в 

розділі «Звернення» вказано, що особа може подати звернення поштою на 

адресу Міністерства або шляхом подання електронного звернення за 

визначеною формою, заповнивши необхідні дані – прізвище та ім’я, телефон, 

текст звернення, електронну пошту та посилання на сторінку у соціальних 

мережах [98]. На прикладі інших центральних органів виконавчої влади 

розглянемо особливості звернення громадян до Державної аудиторської 

служби України. Так, на офіційному веб-сайті означеного органу розділі 

«Звернення» передбачено, що громадяни можуть реалізувати своє право на 

звернення шляхом заповнення спеціальної форми електронного звернення 

або через телефон довіри [93]. 

Звернення громадян до Вінницької обласної державної адміністрації 

здійснюється за телефоном або шляхом проведення особистого прийому [92]. 
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Інформаційним порталом Сумської міської ради передбачено звернення 

громадян виключно у електронній формі, шляхом заповнення відомостей 

щодо прізвища та імені, телефону, електронної пошти, тексту звернення, 

адреси проживання тощо [50]. 

Особливою формою колективного звернення виступають електронні 

петиції. Нормативною основою регулювання електронних петицій є Закон 

України «Про звернення громадян» [145]. Електронна петиція є колективним 

зверненням громадян до Президента України, Верховної Ради України, 

Кабінету Міністрів України, органу місцевого самоврядування.  

Аналізуючи ст. 231 означеного закону, доцільним є визначити ознаки, 

що характеризують сутність електронної петиції: а) електронні петиції 

адресовані спеціальним органам: Президенту України, Верховній Раді 

України, Кабінету Міністрів України та органам місцевого самоврядування; 

б) подання електронної петиції здійснюється шляхом заповнення спеціальної 

форми на офіційному веб-сайті органу, якому вона адресована, або веб-сайті 

громадського об’єднання, яке здійснює збір підписів; в) електронна петиція 

підлягає розгляду, за умови збору на її підтримку не менш як 25000 підписів 

протягом не більше трьох місяців. Для місцевих петицій кількість голосів та 

строк їх зібрання встановлюється статутом територіальної громади [145]. 

На офіційному веб-сайті Миколаївської міської ради у розділі 

«Електронні петиції» зазначено, що для подання електронної петиції до 

Миколаївської міської ради її автор (ініціатор) заповнює спеціальну 

електронну форму та розміщує текст електронної петиції. Також встановлені 

певні правила щодо створення та оформлення електронної петиції, зокрема: 

1) особа має зареєструватися на офіційному веб-сайті органу (обов’язково 

зазначається прізвище, ім’я, по батькові, електронна та поштова адреса 

автора (ініціатора); 2) вказати заголовок петиції; 3) викласти суть 

електронної петиції; 4) надати фото або відео, яке ілюструватиме петицію (на 

розсуд автора). Електронна петиція розглядається за умови збору на її 
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підтримку не менше як 1000 підписів громадян протягом не більше трьох 

місяців з дня її оприлюднення [96]. 

Що стосується осіб, які бажають поставити свій підпис на підтримку 

електронної петиції, то вони повинні авторизуватись на офіційному веб-сайті 

даного органу виконавчої влади шляхом використання сервісів Bank ID, 

Mobile ID або електронного цифрового підпису, що застосовуються як засіб 

безпечної електронної ідентифікації. Зокрема, технологія Mobile ID є 

персональним кваліфікованим цифровим підписом, що дозволяє особі не 

лише підписувати електронні петиції, а й отримувати електронні 

адміністративні послуги, мати електронний кабінет платника податків, 

здійснювати електронну податкову звітність, підписувати договори в 

електронній формі в системах Star.Docs, Deals, Megapolis.DocNet, 

Document.Online тощо, здійснювати електронні комерційні послуги [198]. 

Щодо права на державну службу, то його забезпечення також зазнало 

змін, що крім цифрової трансформації, опосередковано протидією з 

пандемією СOVID – 19. Загалом, одним із способів забезпечення права на 

державну службу є проведення співбесіди з кандидатами, у тому числі 

дистанційно в режимі відеоконференції за умови наявності технічної 

можливості та визначенні переможця конкурсу [42]. Крім того, поширеною є 

практика впровадження дистанційного виконання функцій держави 

державним службовцем. Відповідно, служба в державному органі може 

здійснюватися за межами адміністративної будівлі державного органу, якщо 

виконання завдань державної служби не потребує: використання інформації з 

обмеженим доступом; доступу до комп’ютерного, телекомунікаційного 

та/або програмного забезпечення, яке функціонує лише у межах приміщення 

державного органу; обов’язкового перебування в приміщенні державного 

органу (залучення інших працівників державного органу, проведення 

консультацій, нарад тощо). Крім того, правилами внутрішнього службового 

розпорядку в державному органі можуть визначатись додаткові умови 

виконання державними службовцями завдань за посадою за межами 
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адміністративної будівлі державного органу залежно від особливостей 

реалізації функцій і завдань цього державного органу [126]. Як наслідок, ряд 

державних органів впровадили вказану норму в практичну діяльність. 

Наприклад, у 2020 р. організацію віддаленої роботи в апараті Сумської 

обласної державної адміністрації було розділено на дві частини: 

1) нормативне врегулювання питання та 2) комунікаційна кампанія стосовно 

застосування такої роботи. Наслідком першого, стало прийняття рішення 

«Про додаткові заходи щодо забезпечення функціонування апарату Сумської 

обласної державної адміністрації у період карантину», яким затверджено 

форму повідомлення про наявність практичної та технічної можливості 

дистанційної роботи працівника, що подається за ініціативою державного 

службовця на розгляд безпосередньому керівнику та керівнику самостійного 

структурного підрозділу. Крім того, було затверджено графік дистанційної 

роботи, розроблено перелік завдань за посадою та їх погодження, а також 

строки виконання. Передбачена можливість виконання усіх цих дій 

дистанційно. До комунікаційних заходів віднесено ті, що стосувалися 

встановлення гнучкого режиму роботи, організації дистанційного виконання 

службових завдань та питань застосування інструментів кадрового 

менеджменту. Перевага такої моделі несення державної служби полягає в 

тому, що вона не потребує спеціального технічного забезпечення чи 

додаткового фінансування для впровадження віддаленої роботи працівників 

органу. Натомість інструкції та комунікаційна підтримка дозволили 

забезпечити ефективне виконання завдань держави за межами 

адміністративної будівлі внаслідок застосування інформаційно-

телекомунікаційних технологій [62]. 

Аналізуючи вказане, приходимо до висновку, що у сучасному світі 

здобутки інформаційно-комунікаційних технологій використовуються в 

різноманітних сферах суспільного життя. В умовах стрімкого розвитку сфери 

цифрової трансформації процес реалізації прав громадян набуває важливого 

значення, адже права і свободи людини визначають зміст і спрямованість 
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діяльності держави, остання, в свою чергу, створює належні умови для їх 

здійснення в умовах цифрового суспільства [112]. 

Проаналізовано практичний прояв зміни механізмів забезпечення прав 

людини та громадянина із урахуванням цифрової трансформації у таких 

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

електронних адміністративних послуг або звернення до суду он-лайн; 

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 в якості прояву впровадження механізму забезпечення 

прав людини за допомогою інформаційно-телекомунікаційних технологій: 

а) електронні петиції може бути адресовано визначеним суб’єктами 

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 веб-сайті органу, якому її адресовано, або веб-сайті 

громадського об’єднання, яке здійснює збір підписів; в) електронна петиція 

підлягає розгляду, за умови збору на її підтримку визначеної кількості 

підписів протягом не більш як трьох місяців. 
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РОЗДІЛ 3 

ІНСТРУМЕНТИ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ У СФЕРІ 

ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ 

 

 

3.1. Нормативні акти як інструмент публічного адміністрування у 

сфері цифрової трансформації 

 

Логічним продовженням аналізу концептуальних засад публічного 

адміністрування у сфері цифрової трансформації є питання про 

інструменти публічного адміністрування у сфері цифрової трансформації. 

Передусім необхідно констатувати, що у теорії та практиці 

адміністративного права категорія інструментів публічного 

адміністрування займає провідне місце [173, с. 103]. Адже установлення 

норм адміністративного права, які визначають адміністративно-правовий 

статус суб’єктів адміністративного права, формальна фіксація принципів 

адміністративного права так би й залишилися прописними істинами, які би 

ніколи не було реалізовано на практиці, якщо б в арсеналі суб’єктів 

публічної адміністрації не було належних та ефективних інструментів 

публічного адміністрування, використовуючи які, суб’єкти публічної 

адміністрації вступають в адміністративно-правові відносини та досягають 

бажаного для публічного адміністрування якнайповнішого забезпечення 

прав, свобод та законних інтересів приватних осіб, публічного інтересу 

держави й суспільства загалом [10, с. 143]. Не є винятком із цього правила 

й адміністративно-правові відносини, які виникають у сфері публічного 

адміністрування цифрової трансформації. 

Говорячи про категорію «інструменти публічного адміністрування», 

слід вказати, що серед їх ознак науковці виділяють такі: є зовнішнім 

виразом форми адміністративної діяльності публічної адміністрації; 

віддзеркалюють правову динаміку (адміністративну діяльність) публічного 
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адміністрування; залежать від змісту компетенцій суб’єктів публічної 

адміністрації; зумовлені реалізацією адміністративних обов’язків суб’єктів 

публічної адміністрації та здійснюються винятково шляхом реалізації їх 

адміністративних прав; їх вибір зумовлюється специфікою поставленої 

мети щодо певного об’єкта публічного впливу, що встановлює найкращий 

ефективний варіант діяльності [10, с. 143–144; 173, с. 103]. 

Отже, загалом інструмент публічного адміністрування – це зовнішній 

вираз однорідних за своїм характером та правовою природою груп 

адміністративних дій суб’єктів публічної адміністрації, якого реалізовано у 

межах суворої відповідності визначеної законом компетенції з метою 

досягнення бажаного для публічного адміністрування результату [10, 

с. 144; 173, с. 103]. Саме таке трактування поняття «інструмент публічного 

адміністрування» на теперішній час набуло поширення у науковій 

літературі. 

Між тим, у юридичній літературі інструменти публічного 

адміністрування запропоновано розуміти у двох значеннях – вузькому та 

широкому. Так, прихильниками вузького розуміння є Р.С. Мельник та 

С.О. Мосьондз, які вважають, що для виконання поставлених перед 

органами публічної адміністрації завдань вони використовують такі 

інструменти діяльності органів публічної адміністрації: юридичні акти, 

адміністративні договори, акти-плани та акти-дії. При цьому, юридичні 

акти, які ухвалюються органами публічної адміністрації, поділяються на 

нормативні та адміністративні акти. Нормативні акти органів публічної 

адміністрації характеризуються такими ознаками: вони 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 і розраховані на багаторазове 

застосування[4,  с. 52–56]. 
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Одним із найпоширеніших варіантів класифікації інструментів 

публічного адміністрування є їх поділ на: 1) нормативні акти; 

2) адміністративні акти; 3) адміністративні договори як інструмент 

публічного адміністрування; 4) плани як інструменти публічного 

адміністрування; 5) фактичні дії як інструменти публічного 

адміністрування [110]. 

При цьому, вибір належного інструмента публічного адміністрування 

в діяльності суб’єкта публічної адміністрації базується на двох основних 

чинниках: 1) суворо дотримуватися принципу законності (суб’єкт публічної 

адміністрації має діяти виключно у порядку та у спосіб, якого передбачено 

Конституцією та законами України); 2) забезпечити ефективне відновлення 

прав, свобод та законних інтересів приватних осіб, публічного інтересу 

суспільства. 

Засобом практичної реалізації завдань публічного адміністрування є 

акти [7]. Беззаперечно, без нормативних актів не може бути публічного 

управління як такого, водночас, без них правова система держави втрачає 

своє регулювальне призначення у сфері дій публічної адміністрації.  

Наголосимо, що видання підзаконних нормативно актів – це 

правотворчий напрямок діяльності публічної адміністрації, що передбачає 

розпорядчу діяльність, якої спрямовано на виконання законів через 

розроблення та встановлення підзаконних правил загального характеру. 

Установлення норм права підзаконного характеру в процесі діяльності 

публічної адміністрації – це адміністративна правотворчість, яка 

здійснюється у формі видання органами та посадовими особами публічної 

адміністрації актів неперсоніфікованого характеру. Вказане викликано тим, 

що загальні норми ітаправила поведінки, яких сформульовано в законах, не 

в змозі охопити всіх аспектів, які потребують додаткового врегулювання 

нормами адміністративного права. Саме тому виникає потреба в 

конкретизації та деталізації законодавчих норм щодо стадії їх застосування. 
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Нормативні акти публічного адміністрування – це владні, втілені в 

установлену форму волевиявлення суб’єктів публічної адміністрації, що 

безпосередньо впливають на нормативні норми та відносини з метою їх 

удосконалення відповідно до публічних інтересів [10, с. 146]. 

Досить часто в сучасній правовій літературі виникає питання щодо 

юридичного значення нормативних актів суб’єктів публічного 

адміністрування, яке полягає у тому, що вони є: 1) інструментом, за 

допомогою якого публічна адміністрація здійснює адміністративну 

діяльність щодо виконання адміністративних зобов’язань; 2) первинною 

формою публічного адміністрування, офіційним документом, що 

встановлюється у процесі адміністративної діяльності; 3) з ними пов’язано 

виконання публічних функцій та розв’язання численних проблем в 

економічній, соціально-культурній та адміністративно-політичній сферах; 

4) у них міститься переважна частина всіх наявних у державі нормативних 

приписів, які поширюються практично на всіх суб’єктів владних 

повноважень, інших юридичних та фізичних осіб. 

Спеціалізуючи сказане до предмета нашого дослідження, можемо 

стверджувати, що ознаками нормативних актів як інструментів публічного 

адміністрування у сфері цифрової трансформації є такі: 

1) без нормативних актів як інструментів публічного адміністрування 

не може існувати публічне адміністрування у сфері цифрової 

трансформації, без них суб’єкти публічної адміністрації, функціонування 

яких є змістовним елементом публічного адміністрування у сфері цифрової 

трансформації,  не в змозі ефективно забезпечувати права, свободи, 

обов’язки чи законні інтереси осіб; вказане викликано тим, що загальні 

норми, яких сформульовано в законах, не в змозі охопити всіх аспектів, які 

потребують урегулювання нормами адміністративного права, тому й 

виникає потреба в конкретизації та деталізації їх до стадії 

правозастосування; 
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2) за своєю юридичною природою видання підзаконних нормативних 

актів у сфері цифрової трансформації – це правотворчий підзаконний 

напрямок адміністративної діяльності публічної адміністрації у сфері 

цифрової трансформації (адміністративна правотворчість), що передбачає 

розпорядчу діяльність, якої спрямовано на розроблення та встановлення 

підзаконних правил загального характеру – тим самим вони мають 

подвійну юридичну природу: по-перше, є інструментом адміністративної 

діяльності суб’єктів публічної адміністрації у сфері цифрової 

трансформації; по-друге – нормою адміністративного права; 

3) мають владний вольовий характер відповідно до вольової сутності 

самого адміністративного права, спричиняють нормативні наслідки в ході 

реалізації завдань публічної адміністрації у сфері цифрової трансформації; 

4) здійснюються у формі видання суб’єктами публічної адміністрації 

актів неперсоніфікованого характеру; 

5) юридичне значення нормативних актів суб’єктів публічного 

адміністрування у сфері цифрової трансформації полягає у тому, що вони є 

первинним інструментом, за допомогою якого публічна адміністрація 

здійснює адміністративну діяльність щодо виконання адміністративних 

зобов’язань у сфері цифрової трансформації; 

6) ухвалюються виключно повноважним суб’єктом публічної 

адміністрації у встановленому порядку й згідно з офіційно передбаченою 

процедурою; 

7) можуть бути опротестовані або оскаржені в установленому чинним 

законодавством порядку (наприклад, у порядку адміністративного 

судочинства); 

8) у разі недотримання юридично-владних приписів, які в ним 

містяться, спричинюють особливі юридичні наслідки – відповідальність 

винної сторони [110]. 

Отже, нормативний акт як інструмент публічного адміністрування у 

сфері цифрової трансформації – це владні ухвалені у процесі підзаконної 
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розпорядчої діяльності суб’єктами публічної адміністрації,  функціонування 

яких є змістовним елементом публічного адміністрування у сфері цифрової 

трансформації, приписи загального характеру, що породжують юридичні 

наслідки щодо конкретизації та деталізації законів до стадії їх 

правозастосування. 

За суб’єктами видання нормативні акти як інструменти публічного 

адміністрування у сфері цифрової трансформації поділяються на: 

1) укази Президента України нормативного характеру – як 

нормативні акти Глави держави, яких видано на основі та на виконання 

Конституції України та законів України і яких пов’язано з питаннями 

публічного адміністрування у сфері цифрової трансформації; 

2) постанови Кабінету Міністрів України – як вищий орган у системі 

органів виконавчої влади Кабінет Міністрів України в межах своєї 

компетенції на основі та на виконання Конституції та законів України 

видає постанови і розпорядження, яких пов’язано з питаннями публічного 

адміністрування у сфері цифрової трансформації та які є обов’язковими до 

виконання; 

3) накази нормативного характеру міністерств та інших центральних 

органів виконавчої влади. Слід вказати, що Міністри та керівники інших 

центральних органів виконавчої влади в межах компетенції у сфері 

цифрової трансформації видають нормативні акти, при цьому наказами 

міністерств та інших центральних органів виконавчої влади 

затверджуються документи нормативного характеру у сфері цифрової 

трансформації: 

– інструкції – нормативні акти, що видаються з метою роз’яснення 

порядку застосування норм права або з метою встановлення методичних 

правил та способів виконання певних операцій у сфері цифрової 

трансформації; 
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– положення – систематизований (зведений) нормативний акт, яким 

визначаються структура, завдання, компетенція або організація діяльності 

певних суб’єктів права у сфері цифрової трансформації; 

– правила – нормативні акти, що закріплюють порядок організації та 

здійснення певного виду діяльності у сфері цифрової трансформації; 

– порядки – нормативні акти, у яких закріплюються розташування 

елементів у певній послідовності; 

– методичні рекомендації – нормативні акти, що містять комплекс 

коротких та чітко сформульованих пропозицій і вказівок, що сприяють 

упровадженню в практику найбільш ефективних методів і форм 

управління. Слід вказати, що методичні рекомендації розробляються на 

основі вивчення або узагальнення практичного досвіду; 

– переліки – нормативні акти, що містять певну послідовність 

однорідних об’єктів. При цьому, накази центральних органів виконавчої 

влади, що зачіпають права, свободи та законні інтереси фізичних чи 

юридичних осіб або мають міжвідомчий характер, проходять реєстрацію в 

Міністерстві юстиції України. Без такої реєстрації вони є нечинними; 

4) розпорядження нормативного характеру місцевих державних 

адміністрацій; 

5) нормативні акти органів публічного управління, яких не віднесено 

до органів виконавчої влади; 

6) нормативні акти органів та посадових осіб місцевого 

самоврядування.  

7) локальні нормативні акти – акти, які ухвалюються керівниками 

підприємств, установ, організацій у межах наданих їм повноважень у сфері 

цифрової трансформації з метою регулювання службової та трудової 

діяльності 

Отже, за суб’єктами, що їх видали, нормативні акти у сфері цифрової 

трансформації поділяються на укази Президента України нормативного 

характеру, постанови Кабінету Міністрів України; накази нормативного 
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характеру міністерств та інших центральних органів виконавчої влади; 

нормативні акти місцевих державних адміністрацій; нормативні акти 

органів публічного управління, яких не віднесено до органів виконавчої 

влади; нормативні акти органів та посадових осіб місцевого 

самоврядування; локальні нормативні акти. 

У той же час, залежно від територіальності охоплення діяльності 

нормативні акти як інструменти публічного адміністрування у сфері 

цифрової трансформації поділяються на: 

1) загальнонормативні акти, які є обов’язковими на всій території 

держави (нормативні акти Президента України, Кабінету Міністрів 

України, центральних органів виконавчої влади); 

2) відомчі підзаконні нормативні акти, приписи яких поширюються 

на організації та осіб, що перебувають у системі службового 

підпорядкування відповідного міністерства, відомства (нормативні акти 

міністрів, керівників, інших центральних органів виконавчої влади, що 

мають внутрішнє значення); 3) місцеві підзаконні нормативні акти, дія яких 

обмежується територією відповідної адміністративно-територіальної 

одиниці (нормативні акти голів місцевих державних адміністрацій); 

4) локальні підзаконні нормативні акти, які діють тільки в межах 

конкретного підприємства, установи, організації (нормативні акти 

керівників підприємств, установ, організацій). 

За сферою застосування нормативні акти поділяються на внутрішні та 

зовнішні. Так, провідне місце в діяльності органів публічної адміністрації у 

сфері цифрової трансформації відіграють зовнішні акти, що в будь-яких 

аспектах виходять за відомчі межі публічного апарату, яких адресовано 

фізичним і юридичним особам, які не перебувають у їхньому 

підпорядкуванні. За їх допомогою суб’єкти публічної адміністрації 

безпосередньо забезпечують захист прав та свобод людини та громадянина, 

нормальне функціонування держави та суспільства. Суб’єкти публічної 

адміністрації видають численні нормативно-правові акти, що стосуються 
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широкого кола не підпорядкованих їм осіб. Такі нормативні акти 

обов’язково офіційно оприлюднюються у загальнодержавних чи місцевих 

періодичних виданнях. 

Внутрішні нормативні акти регулюють правовідносини у діяльності 

конкретного суб’єкта публічної адміністрації у сфері цифрової 

трансформації та стосуються виключно його працівників. Показово, що 

суб’єкти публічної адміністрації, функціонування яких є змістовним 

елементом публічного адміністрування у сфері цифрової трансформації,  не 

мають права вимагати від приватних осіб виконання внутрішніх 

нормативних актів. 

Варто звернути увагу на тому, що нижче розташовано суб’єкта 

публічної адміністрації, функціонування якого є змістовним елементом 

публічного адміністрування у сфері цифрової трансформації, в 

адміністративній ієрархії, то 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. Передусім це 

нормативно-правові акти, що визначають пріоритетні напрямки цифрової 

трансформації в Україні (наприклад, Розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 15.05.2013 р. № 386-р «Про схвалення Стратегії розвитку 

інформаційного суспільства в Україні» [163], Розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 08.11.2017 р. № 797-р. «Про схвалення Концепції 

розвитку електронної демократії в Україні та плану заходів щодо її 

реалізації» [159], Розпорядження Кабінету Міністрів України від 

17.01.2018 р. № 67-р «Про схвалення Концепції розвитку цифрової 

економіки та суспільства України на 2018-2020 роки та затвердження плану 

заходів щодо її реалізації» [162], Постанова Кабінету Міністрів України від 

18.09.2019 р. № 856 «Питання Міністерства цифрової трансформації» [105], 

Постанова Кабінету Міністрів України 04.12.2019 р. № 1137 «Питання 
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Єдиного державного веб-порталу електронних послуг та Єдиного 

державного порталу адміністративних послуг» [116], Розпорядження 

Кабінету Міністрів України 28.10.2020 р. № 1353-р «Про схвалення 

Стратегії цифрової трансформації соціальної сфери» [164]), нормативні 

накази Міністерства цифрової трансформації України (наприклад, Наказ 

Міністерства цифрової трансформації України «Про затвердження 

Методики визначення належності бюджетних програм до сфери 

інформатизації» від 07.05.2020 р. № 67, Наказ Міністерства цифрової 

трансформації України «Про затвердження Порядку обробки та захисту 

персональних даних, володільцем яких є Міністерство цифрової 

трансформації України» від 20.05.2020 р. № 72) тощо. 

Щодо вимог до нормативних актів як інструментів публічного 

адміністрування у сфері цифрової трансформації, слід вказати, що такі 

нормативні акти повинні відповідати формальним (чітко відповідати 

юридичним вимогам щодо дотримання принципу законності та презумпції 

законності акта та суворе дотримання процедури видання) та матеріальним 

(відображати оптимальність, доцільність, ефективність і соціальну 

справедливість при становленні підзаконних норм адміністративного 

права; видаватися на основі Конституції України, інших законів України та 

законодавства ЄС, і у будь-якому разі не звужувати визначені ними права, 

свободи та законні інтереси приватних осіб) вимогам. 

Говорячи про процедуру ухвалення (видання) нормативних актів як 

інструментів публічного адміністрування, слід вказати, що вона 

складається з певних стадій, які розглядаються переважно як відносно 

самостійна сукупність послідовно здійснюваних, взаємопов’язаних 

процесуальних дій, яких об’єднано однією метою. 

Слід вказати, що узагальнено процедуру ухвалення (видання) 

нормативних актів, яка складається з декількох стадій, окреслено авторами 

підручника «Адміністративне право України. Повний курс» [10, с. 151]. 

Специфікуючи вказане до нашого дослідження, видається, процедура 
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ухвалення (видання) нормативних актів як інструментів публічного 

адміністрування у сфері цифрової трансформації, поділяється на такі стадії: 

1) установлення потреби ухвалення акта, підготовка його проекту; 

2) внесення проекту акта на розгляд відповідного органу; 3) обговорення та 

доопрацювання проекту акта; 4) ухвалення та реєстрація акта; 5) доведення 

акта до відома виконавців (опублікування, розсилка, ознайомлення під 

розписку тощо). 

Слід наголосити на тому, що відповідно до вимог 

нормопроектувальної техніки, нормативний правовий акт має розроблятися 

з урахуванням його галузевої належності, відповідати за обсягом 

регламентації визначеному у ньому предмету правового регулювання; не 

має містити повторів норм права, які містяться в інших нормативно-

правових актах; не має дублювати однакові за змістом положення, які 

містяться в тексті цього нормативно-правового акта; має бути ясним, 

чітким, зрозумілим, стислим і послідовним; не має містити суперечливі 

норми права; не має включати положень, що належать до одного й того ж 

предмета правового регулювання; мусить бути внутрішньо узгодженим, 

мати логічно побудовану структуру [10, с. 151]. 

На державну реєстрацію подаються нормативно-правові акти, яких 

ухвалено уповноваженими на це суб’єктами нормотворення, у визначеній 

законодавством формі та за встановленою законодавством процедурою, що 

містять норми права, мають неперсоніфікований характер і розраховані на 

неодноразове застосування, незалежно від строку їх дії (постійні чи 

обмежені певним часом) та характеру відомостей, що в них містяться, а 

також ухвалені в порядку експерименту. Відповідно до п. 3 Положення про 

державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших 

органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 28.12.1992 р. № 371 [136], на державну реєстрацію подаються 

нормативно-правові акти, прийняті уповноваженими на це суб’єктами 

нормотворення в електронній (через систему електронної взаємодії органів 
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виконавчої влади із застосуванням засобів кваліфікованого електронного 

підпису чи печатки) або паперовій формі в порядку, визначеному 

Міністерством юстиції України. Згідно з п. 8 Порядку подання нормативно-

правових актів на державну реєстрацію до органів юстиції та проведення їх 

державної реєстрації, затвердженого наказом Міністерства юстиції України 

від 12.04.2005 р. № 34/5 [122] основною формою подання нормативно-

правових актів на державну реєстрацію є електронна. 

Важливо наголосити, що державній реєстрації підлягають 

нормативно-правові акти будь-якого виду (постанови, накази, інструкції 

тощо), якщо в них є одна або більше норм, які: 

а) стосуються соціально-економічних, політичних, особистих та 

інших прав, свобод та законних інтересів громадян, проголошених та 

гарантованих Конституцією України та законами України, Конвенцією про 

захист прав людини й основоположних свобод 1950 р. і протоколами до 

неї, міжнародними угодами України, згоду на обов’язковість яких надано 

Верховною Радою України, та acquis communautaire, а також з урахуванням 

практики Європейського суду з прав людини встановлюють новий або 

змінюють, доповнюють чи скасовують організаційно-правовий механізм їх 

реалізації; 

б) мають міжвідомчий характер, тобто є обов’язковими для інших 

міністерств, органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій, 

що не входять до сфери управління органу, який видав нормативно-

правовий акт [10, с. 154]. 

Наголосимо, що нормативні акти може бути визнано неправовими, 

якщо вони: порушують права, свободи та законні інтереси приватних осіб; 

їх видано некомпетентним органом; їх видано не відповідно до визначеної 

процедури; суперечать законам України та міжнародним актам ЄС. 

Не можна не згадати і той факт, що у теорії адміністративного права 

нормативні акти суб’єктів публічної адміністрації, яких ухвалено з 

порушенням вимог, вважаються дефектними та поділяються на нікчемні й 
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оспорювані. При цьому, нікчемні акти – це нормативні акти, юридична 

недійсність яких є очевидною, недоліки яких скасувати не можна і які не 

породжують юридичних наслідків. Такі нормативні акти є недійсними з 

моменту ухвалення, за їх невиконання не настає юридичної 

відповідальності. У той же час, оспорювані (заперечувані) акти – це акти з 

помилками, дефектність яких не є очевидною, і які можна скасувати. Слід 

вказати, що недоліки не позбавляють їх юридичної сили, але їх може бути 

оскаржено зацікавленими суб’єктами права. Після оскарження або 

опротестування акт може бути визнано або правомірним, законним (після 

усунення недоліків), або нікчемним. За такої ситуації оспорювані акти, на 

відміну від нікчемних актів, підлягають виконанню [10, с. 156]. 

Підставами для скасування рішення про державну реєстрацію 

нормативного акта як інструмента публічного адміністрування у сфері 

цифрової трансформації є: 

1) набрання законної сили судовим рішенням про визнання такого 

нормативного акта незаконним чи таким, що не відповідає законам, або 

нормативного акта вищої юридичної сили повністю чи в окремій його 

частині; 

2) одержання висновку регіонального відділення Секретаріату 

Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини 

Головного управління про невідповідність нормативного акта Конвенції 

про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. та протоколам до 

неї та практиці Європейського суду з прав людини; 

3) виявлення порушень або недотримання органом, що видав 

нормативно-правовий акт, вимог про державну реєстрацію нормативно-

правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади. 

Слід вказати, що перегляд зареєстрованого нормативно-правового 

акта як інструмента публічного адміністрування у сфері цифрової 

трансформації з метою скасування рішення про його державну реєстрацію 

здійснюється органом державної реєстрації у разі надходження пропозицій 
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від органів виконавчої влади, інших юридичних осіб, громадян та з власної 

ініціативи. При цьому, при надходженні пропозицій орган державної 

реєстрації їх аналізує, здійснює перегляд нормативного акта, щодо якого 

надійшла пропозиція, щодо відповідності чинному законодавству станом 

на дату перегляду та ухвалює відповідне рішення залежно від результатів 

перегляду. 

Необхідно зазначити, що недотримання вимог правових норм, які 

регулюють порядок ухвалення акта, зокрема, щодо його форми, строків 

ухвалення тощо, може бути підставою для визнання нормативного акта як 

інструмента публічного адміністрування у сфері цифрової трансформації 

недійсним лише у тому разі, коли відповідне порушення спричинило 

ухвалення неправильного акта. Якщо ж такий акт загалом узгоджується з 

вимогами чинного законодавства та його ухвалено відповідно до обставин, 

що склалися, тобто є правильним по суті, то окремі порушення 

встановленої процедури ухвалення такого акта не можуть бути підставою 

для визнання його недійсним. 

Отже, проведений аналіз дозволяє стверджувати, що загалом 

інструменти публічного адміністрування у сфері цифрової трансформації 

повиннi вiдповiдати таким вимогам: не виходити за межi режиму 

законностi; вiдповiдати компетенцiї суб’єкта публічної адміністрації; 

вiдповiдати змісту його адміністративних зобов’язань; вiдповiдати змiсту i 

характеру вирiшуваних питань; сприяти дотриманню публічного інтересу; 

враховувати особливостi конкретного об’єкта владного впливу. 

Нормативні акти як інструменти публічного адміністрування у сфері 

цифрової трансформації – це вид юридичних актів, яких прийнято 

уповноваженими суб’єктами, що містять норми адміністративного права. 

При цьому, нормативні акти, які ухвалюються органами публічної 

адміністрації у сфері цифрової трансформації, характеризуються такими 

певними ознаками: видаються в установленому законом порядку органами 

публічної адміністрації та їх посадовими особами; встановлюють 
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адміністративно-правові норми (загальнообов’язкові правила поведінки); є 

неперсоніфікованими, тобто обов’язковими до невизначеного кола осіб; 

розраховані на багаторазове застосування. 

Показово, що у сфері цифрової трансформації спеціалізовані суб’єкти 

владних повноважень приймають чисельні нормативно-правові акти., 

систему яких складають: постанови, накази, розпорядження, рішення, 

інструкції. Разом із тим, специфіка процедур прийняття нормативних актів, 

якої викликано цифровою трансформацією, що виявляється, передусім, в 

удосконаленні та спрощенні здійснення окремих процедурних дій, 

потребує подальших наукових досліджень. Підсумовуючи ж 

вищезазначене, можна лише додати, що без нормативних актів не може 

бути публічного адміністрування у сфері цифрової трансформації як 

такого. 

 

 

3.2. Адміністративні акти як інструмент публічного 

адміністрування у сфері цифрової трансформації 

 

Наступним інструментом публічного адміністрування у сфері 

цифрової трансформації є адміністративний акт. При цьому, слід вказати, 

що комплексний аналіз теоретичних напрацювань дає змогу 

стверджувати – адміністративний акт є основним інструментом діяльності 

публічної адміністрації, коли її спрямовано на конкретних суб’єктів 

адміністративного права, оскільки саме на підставі адміністративних актів 

у переважній більшості випадків виникають, змінюються та припиняються 

адміністративно-правові відносини [10, с. 158]. 

Не можна залишити поза увагою і те, що видання адміністративних 

актів є близьким до нормативного, однак не тотожним йому. Адже 

адміністративні акти встановлюють, змінюють або припиняють конкретні 

адміністративні правовідносини, їх звернено до конкретних суб’єктів 
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адміністративно-правових відносин, а дія їх припиняється після здійснення 

встановлених у них прав та обов’язків (після одноразового їх 

застосування). 

Необхідно зазначити, що раніше в теорії адміністративного права 

досить часто використовувалися терміни «акт державного управління» чи 

то «індивідуальний акт управління» [3, с. 141; 9, с. 283], що не зовсім 

відповідає оновленій концепції адміністративного права, яка відійшла від 

домінування в ньому поняття «управління», а імплементація європейських 

підходів забезпечила впровадження в теорію адміністративного права та 

використання категорії «адміністративний акт». 

Однак навіть із урахуванням еволюції наукових поглядів, в кінцевому 

підсумку на теперішній час є наявними різні трактування поняття 

«адміністративний акт». Так, наприклад, О.О. Мандюк визначає поняття 

«індивідуальний адміністративний акт» як одностороннє волевиявлення 

адміністративного органу зовнішньої дії, яке безпосередньо впливає на 

права, свободи чи інтереси конкретних осіб або стосується конкретної 

ситуації [74, с. 158]. Автори підручника «Адміністративне право України. 

Повний курс» представляють таке визначення поняття адміністративний 

акт – це рішення суб’єкта публічної адміністрації щодо вирішення 

конкретної адміністративної справи, що зумовлює юридичні наслідки для 

конкретних суб’єктів адміністративного права, а їх дія припиняється після 

одноразового застосування (здійснення встановлених у них 

адміністративних прав і обов’язків) [10, с. 160]. Ю.С. Ромашов вважає, що 

адміністративний акт – це будь-яке рішення органу публічної адміністрації, 

яке має зовнішню спрямованість і приймається з метою врегулювання 

конкретного випадку у сфері публічної адміністрації [173, с. 104]. У той же 

час, у проекті Адміністративно-процедурного кодексу України 

адміністративний акт визначено як рішення (правовий акт) індивідуальної 

дії, якого прийнято адміністративним органом за результатами розгляду 

адміністративної справи відповідно до Кодексу, якого спрямовано на 
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набуття, зміну чи припинення прав та обов’язків фізичної або юридичної 

особи (осіб) [12]. 

З огляду на зміст наведених визначень можна зробити висновок, що 

ознаками адміністративного акта як інструмента публічного 

адміністрування [10, с. 158–160; 100, с. 176] є те, що він: 

1) виступає як юридичний акт індивідуальної дії. Вказана ознака 

полягає у тому, що ці акти стосуються конкретних осіб та їхніх відносин, їх 

головною рисою є конкретність, зокрема: а) чітке формулювання 

конкретних юридичних волевиявлень суб’єктами адміністративного права, 

які видають такі акти; б) розв’язання за їх допомогою конкретних, а саме 

індивідуальних справ або питань, що виникають у сфері публічного 

адміністрування; в) чітка визначеність адресата – конкретної особи або 

осіб; г) виникнення конкретних адміністративно-правових відносин, 

зумовлених цими актами; д) можуть бути оскаржені лише особами, 

безпосередні права, свободи чи охоронювані законом інтереси яких такими 

актами порушено [10, 158–159; 14, с. 151]; 

2) ухвалюється суб’єктом публічної адміністрації. Адміністративний 

акт як інструмент публічного адміністрування є актом суб’єкта публічної 

адміністрації. При цьому, адміністративність визначається наявністю 

конкретних повноважень. Однак слід зауважити, що окремі адміністративні 

повноваження можуть отримувати не тільки органи публічної 

адміністрації, але й інші суб’єкти: підприємства, установи, організації 

тощо [100, с. 176; 188, c. 24]; 

3) є результатом розгляду адміністративної справи. Адміністративний 

акт має зовнішню дію, акцент на якій дозволяє відмежовувати такі акти від 

внутрішньо спрямованих актів, наприклад, щодо вирішення організаційних 

питань всередині адміністративного органу [188, с. 25]; 

4) приймається суб’єктом публічної адміністрації (щодо усної та 

конклюдентної форми адміністративного акта), ухвалюється суб’єктом 

публічної адміністрації в установленому (процедурному) порядку (щодо 
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письмової форми адміністративного акта), порушення якого може 

призвести до недійсності адміністративного акта – це має бути суб’єкт, 

якого уповноважено на здійснення адміністративної влади (на відміну від 

влади політичної/представницької чи судової) [10, с. 159]; 

5) спрямований на створення, зміну чи припинення прав та обов’язків 

фізичної або юридичної особи (осіб). Для адміністративного акта 

характерна зовнішня спрямованість його дії, акцент на зовнішні дії 

адміністративного акта дозволяє відмежовувати такі акти від внутрішньо 

спрямованих актів – наприклад, щодо вирішення організаційних питань 

усередині адміністративного органу [188, с. 25]. 

Однак слід акцентувати увагу на тому, що відповідні ознаки 

адміністративного акта як інструмента публічного адміністрування досить 

складно застосувати до рішень суб’єктів публічної адміністрації, яких 

спрямовано не на конкретну особу, а на врегулювання різноманітних 

життєвих ситуацій. В такому випадку виникає питання стосовно того, до 

якого виду юридичних актів необхідно відносити такі рішення: 

адміністративним актом їх вважати складно, оскільки вони не мають 

конкретного адресата, проте такі рішення не містять у собі норм права, а 

тому не є нормативними актами. Однак вирішення вказаної проблематики є 

необхідним, оскільки від цього буде залежати процедура судового 

оскарження таких актів [100, с. 176]. 

Аналіз літератури з адміністративно-правових питань дозволяє 

зробити висновок, що юридичне значення адміністративних актів як 

інструментів публічного адміністрування у сфері цифрової трансформації 

полягає в такому: 

1) адміністративні акти є юридичним фактом, що безпосередньо 

впливає на створення, зміну чи припинення конкретних правовідносин, що 

складаються під час публічного адміністрування у сфері цифрової 

трансформації, і відповідно – на створення, зміну або припинення прав, 

інтересів та обов’язків конкретних осіб у сфері цифрової трансформації; 
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2) ухвалення адміністративного акта є завершальною та вирішальною 

стадією правозастосовного процесу, що дозволяє назвати ці акти одним із 

визначальних елементів механізму правового регулювання сферою 

цифрової трансформації; 

3) адміністративні акти є найпоширенішою та найважливішою 

формою діяльності публічної адміністрації у сфері цифрової 

трансформації; 

4) адміністративні акти можуть бути підставою для підготовки та 

ухвалення інших адміністративних актів у сфері цифрової трансформації;  

5) адміністративні акти можуть бути підставою для укладання 

адміністративних договорів у сфері цифрової трансформації; 

6) адміністративні акти можуть бути підставою для вчинення 

адміністративними органами певної діяльності; 

7) адміністративні акти можуть бути підставою для вчинення тих чи 

інших правочинів у сфері цифрової трансформації; 

8) адміністративні акти мають вагоме юридичне значення під час 

вирішення публічних правових суперечок у сфері цифрової трансформації, 

адже крім судового вирішення вказаної категорії справ у законодавстві 

України передбачено так званий адміністративний порядок їх вирішення, у 

результаті якого й ухвалюється адміністративний акт [10, с. 159–160]. 

Отже, 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. 

В юридичній літературі існують різні класифікації адміністративних 

актів як інструментів публічного адміністрування. Разом із тим, найбільш 

поширеним є поділ адміністративних актів за такими критеріями: 

1) за формою виявлення (або способом оформлення): а) письмові; 

б) усні (застосовуються у разі, коли з огляду на обставини справи 
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права/обов’язки приватної особи може бути встановлено лише таким 

чином); в) учинені у формі дій (конклюдентні), зокрема, через «мовчазну 

згоду» [37, с. 247]. І в цьому аспекті необхідно звернути увагу на позицію 

щодо виокремлення в якості окремої групи електронних адміністративних 

(індивідуальних) актів. Видається, в даному контексті більш доцільним 

буде говоритии не про електронні адміністративні (індивідуальні) акти, а 

лише про використання електронних технологій для передачі, направлення 

адміністративних (індивідуальних) актів усім зацікавлених особам. І тут 

слід погодитись із думкою О.О. Мандюка, який досліджуючи способи 

доведення індивідуального адміністративного акта до відома осіб, яких він 

стосується, відзначає можливість надсилання його електронною 

поштою [73, с. 132–133]; 

2) за юридичними наслідками: а) правоуповноважувальні; 

б) зобов’язальні; в) заборонні; г) такі, що містять відмову; 

3) за дією в часі: а) разові; б) строкові – акти, строк дії яких 

установлено законодавством або в самому акті; в) безстрокові – акти, строк 

дії яких не встановлено, їх можна застосовувати впродовж необмеженого 

строку, вони діють до того моменту, поки їх не буде скасовано в законному 

порядку [37, с. 185]; 

4) за характером дії щодо особи: а) обтяжувальні (несприятливі, 

негативні), що не вигідні для особи й означають втручання в її права чи 

відмову в задоволенні прохання про надання певних привілеїв; б) сприяльні 

(позитивні) – акти, що надають чи підтверджують право чи юридично 

значущу перевагу; в) змішані – акти, які для особи є частково сприяльними, 

а частково – обтяжувальними; г) акти з подвійною дією, які стосуються 

третіх осіб, тобто акти, які є для однієї особи сприятливими, а для іншої – 

обтяжувальними; 

5) за порядком ухвалення: а) ухвалені за звичайними правилами; 

б) ухвалені через спрощену процедуру; 
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6) за критерієм результату, який досягається внаслідок використання 

акта: а) підтверджувальні (засвідчення статусу особи, підтвердження 

права); б) обтяжувальні (обмеження прав, свобод і законних інтересів, 

покладення обтяжень і обмежень на осіб; в) сприяльні акти (підтвердження 

права, створення позитивних наслідків для особи); 

7) за функцією у правовому регулюванні: а) регулятивні – офіційно 

підтверджують або визначають права та обов’язки сторін, яких викладено в 

диспозиції регулятивних норм; б) охоронні – установлюють міру 

юридичної відповідальності відповідно до санкції охоронних норм  [73, 

с. 63]; 

8) за порядком ухвалення: а) які ухвалюються єдиноначально; б) які 

ухвалюються колегіально; в) які ухвалюються спільно двома чи більше 

суб’єктами; г) які ухвалюються за узгодженням; 

9) за критерієм суб’єктів, які мають право видавати чи ухвалювати 

адміністративні акти: а) акти (розпорядження) Кабінету Міністрів України; 

б) акти центральних органів виконавчої влади – у формі наказів, що мають 

індивідуальний характер; в) акти місцевих органів виконавчої влади – 

розпорядження, що мають індивідуальний характер; г) акти органів 

місцевого самоврядування – накази, що мають індивідуальний характер; 

д) акти підприємств, установ, організацій, які володіють адміністративними 

повноваженнями – накази, що мають індивідуальний характер; 

10) за критерієм відповідності праву: а) правомірні; б) неправомірні; 

11) за критерієм наявності очевидних особливо значних недоліків 

(вад): нікчемні та оспорювані акти [10, с. 160–162]. 

Говорячи про процедуру ухвалення (видання) адміністративних актів 

як інструментів публічного адміністрування, слід вказати, що вона 

складається з певних стадій, які розглядаються переважно як відносно 

самостійна сукупність послідовно здійснюваних, взаємопов’язаних 

процесуальних дій, яких об’єднано однією метою. 
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Слід вказати, що узагальнено процедуру ухвалення (видання) 

адміністративних актів, яка складається з декількох стадій, окреслено 

авторами підручника «Адміністративне право України. Повний курс» [10, 

с. 163–165]: 

1) порушення адміністративної справи. Вказана стадія має певні 

особливості залежно від того, процедура ця є заявною чи втручальною. Так, 

порушення адміністративної справи може здійснюватися з ініціативи 

приватної особи, яка звертається до відповідного органу із заявою, або з 

ініціативи адміністративного органу, який це робить у зв’язку з виконанням 

своїх повноважень. Коли порушення адміністративної справи здійснюється 

за заявою приватної особи, адміністративний орган має перевірити 

правильність визначення компетентного органу, правосуб’єктність особи в 

цих правовідносинах, повноту поданих (наявних) документів тощо [188, 

с. 69]. У свою чергу, для порушення справи за ініціативою 

адміністративного органу, мають бути певні юридичні (наявність правової 

норми, яка надає такі повноваження відповідному адміністративному 

органу) та фактичні (конкретні обставини, за наявності яких орган може 

порушити справу) підстави. Стадія порушення адміністративної справи, як 

правило, завершується складанням протоколу або акта, на підставі якого в 

майбутньому може бути ухвалено адміністративний акт; 

2) підготовка адміністративної справи до розгляду. Завданням стадії 

підготовки адміністративної справи до розгляду є створення відповідних 

передумов для належного розгляду справи. Щодо певних видів актів, як 

правило, колегіальних органів, на цій стадії передбачено також підготовку 

проекту акта; 

3) розгляд адміністративної справи та ухвалення адміністративного 

акта є центральною стадією процедури ухвалення (видання) 

адміністративних актів. В її ході адміністративним органом досліджуються 

всі обставини справи, які мають значення для правильного її вирішення.  

Розгляд справи може відбуватися у повному (формальному) та спрощеному 
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(неформальному) порядку. За загальним правилом, органи публічної 

адміністрації мають максимально спрощувати порядок розгляду 

адміністративних справ, щоб полегшити приватним особам реалізацію їх 

прав, свобод і законних інтересів. У свою чергу, у випадках, передбачених 

правовими нормами, застосовується вже формальна процедура, основною 

відмінністю якої є проведення усних слухань. Зазначимо, що розгляд 

адміністративних справ за формальною процедурою є подібним до 

судового процесу, адже під час такого розгляду особи, які беруть участь у 

розгляді справи, надають пояснення, залучаються також експерти, 

спеціалісти, досліджуються докази тощо. За результатами розгляду справи 

ухвалюється адміністративний акт. У колегіальних органах адміністративні 

акти, як правило, ухвалюються через обговорення та подальше голосування 

й підписання. Підписання акта може здійснюватися або всіма членами 

колегіального органу, або ж лише головою засідання (слухання) та 

секретарем. Якщо ж акт ухвалюється одноособово, він підписується 

уповноваженою на це особою. Останньою дією, що вчиняється на цій 

стадії, є оформлення акта через присвоєння реєстраційного (порядкового) 

номеру; 

4) оскарження адміністративного акта є факультативною стадією 

процедури ухвалення (видання) адміністративних актів і пов’язана з 

бажанням певного суб’єкта припинити дію адміністративного акта, 

скасувати чи внести зміни до його положень. Зазначимо, що оскарження 

може бути здійснено в адміністративному чи судовому порядку [73, с. 126]. 

При цьому, як бачимо, порядки оскарження адміністративних 

(індивідуальних) та нормативних актів як інструментів публічного 

адміністрування є розрізненими. 

Таким чином, видається, процедура ухвалення (видання) 

адміністративних актів – є регламентованими адміністративним правом 

адміністративними діями, що вчиняються суб’єктом владних повноважень 
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щодо розгляду, розв’язання та вирішення індивідуально визначеної справи, 

за результатом яких ухвалюється адміністративний акт. 

Реалізація передбачених в адміністративному акті прав, свобод і 

законних інтересів особи, виконання обов’язків стає можливою з набуттям 

ним чинності. Необхідно вказати, що за загальним правилом чинності 

адміністративні акти набувають «з моменту їх ухвалення», однак в окремих 

законах закріплюються спеціальні процедури набуття чинності 

адміністративними актами – з моменту їх оприлюднення. 

Зазначимо, що умови чинності адміністративного акта передбачають 

дотримання матеріальних та формальних умов щодо адміністративного 

акта. Так, формальні умови передбачають дотримання процедури його 

ухвалення (видання), а матеріальні умови, що висуваються до 

адміністративного акта, стосуються його змісту, забезпечуючи узгодження 

сформульованих у ньому положень зі змістом чинних нормативних актів. 

З моменту вступу індивідуального адміністративного акта в дію 

наступають юридично значимі наслідки, для настання яких він приймався, 

тобто виникають, змінюються або припиняються права, свободи, обов’язки 

чи законні інтереси. Припинення ж їхньої дії може негативно вплинути на 

правове становище адресатів вказаних актів, тому процедура припинення 

дії індивідуальних адміністративних актів має бути визначеною достатньо 

вичерпно та таким чином, щоб права та законні інтереси приватних осіб 

було захищено. Однак, на жаль, не зважаючи на важливість вказаних 

питань, можемо констатувати, що в адміністративно-правовій науці є 

відсутнім чітке та однозначне розуміння юридичної природи припинення 

дії індивідуальних адміністративних актів. 

У зв’язку із тим, що в науковій літературі питання припинення дії 

саме індивідуальних адміністративних актів є малодослідженим, взявши за 

основу напрацювання щодо припинення дії нормативно-правових актів, за 

аналогією, можемо стверджувати, що припинення дії індивідуального 

адміністративного акта можна розглядати як момент, з якого він перестає 
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впливати на права, обов’язки чи законні інтереси осіб, тобто реалізація 

приписів, які в ньому містяться, стає неможливою. 

Припинення дії адміністративних актів відбувається на основі певних 

підстав, щодо переліку та класифікації яких існують різні позиції в 

науковій літературі. Наприклад, В.П. Тимощук пропонує поділяти підстави 

припинення дії адміністративних актів на нормальні (ординарні, 

об’єктивні) та дострокові [188, с. 158]. Проте, видається, такий поділ є 

недосконалим та не дозволяє чітко розмежувати одну групу підстав від 

іншої. Перш за все, варто зазначити, що адміністративні акти, які 

приймаються з конкретно встановленим строком дії (наприклад, до певної 

дати) у разі будь-якого припинення дії, крім настання цієї дати, можна було 

би вважати достроковим припиненням дії акта, і при такій інтерпретації 

даного поділу його можна було би вважати обґрунтованим та логічним  [74, 

с. 159]. Однак В.П. Тимощук до дострокових підстав припинення дії акта 

відносить лише його скасування (відкликання, визнання недійсним), не 

наводячи жодної аргументації з приводу такого рішення [188, с. 158]. І тут 

слід погодитися із твердженням тих авторів, які критикуючи вказану 

позицію, підіймають питання щодо того, чому введення у законну силу 

нового адміністративного акта є нормальною підставою, а скасування акта 

є достроковою підставою, адже як у першому, так і в другому випадку має 

місце прийняття адміністративного акта, і в обох випадках дія акта 

припиняється швидше, ніж це передбачено в самому актові [74, с. 159]. А 

тому, вбачається, більш обґрунтованим є поділ підстав припинення дії 

адміністративних актів на фактичні та юридичні. Аналогічної позиції щодо 

розгляду підстав припинення дії адміністративних актів дотримується 

А.Н. Гвоздева [36, с. 158]. 

Отже, фактичне припинення дії адміністративних актів відбувається 

саме по собі, автоматично, у зв’язку з настанням певного факту, тому немає 

необхідності в спеціальному волевиявленні – виданні акта, спрямованого 
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на їх припинення. При цьому, найпоширенішими підставами фактичного 

припинення дії адміністративних актів є: 

1) закінчення строку дії акта, який було видано на певний строк 

(адміністративний акт, якого видано на певний строк, зі збігом такого 

строку перестає діяти, тому немає необхідності спеціально його 

скасовувати); 

2) виконання вимоги, якщо зміст акта зводився лише до виконання 

цієї вимоги (і хоча в законодавстві України прямо не передбачено, що 

адміністративні акти припиняють свою дію у зв’язку з виконанням вимог, 

які в них містяться, однак такий висновок є цілком виправданим). В даному 

контексті варто зауважити, що відповідно до загальної теорії права, під 

виконанням акта необхідно розуміти виконання певних дій, передбачених 

цим актом. Тобто, можна говорити про виконання лише зобов’язуючих 

актів, оскільки зміст забороняючих чи правоуповноважуючих актів не 

становлять вимоги про вчинення певних дій їх адресатам. Припинення дії 

індивідуальних адміністративних актів у зв’язку з виконанням вимог, які в 

ньому містяться, за своєю юридичною природою є аналогічним до 

припиненням цивільного зобов’язання у зв’язку з його виконанням, проте у 

цивільному законодавстві чітко визначено правові наслідки виконання 

цивільного зобов’язання, а в адміністративному – юридичні наслідки 

виконання вимог, які містяться в індивідуальних адміністративних актах, 

не визначено, проте сама можливість вчинення таких дій є передбаченою; 

3)  настання певної юридичної події. В даному випадку мова йде про 

те, що індивідуальний адміністративний акт фактично припиняє діяти, 

якщо перестають існувати ті обставини, за наявності яких він може діяти.  

Юридичне припинення дії адміністративних актів відбувається у 

зв’язку із виданням спеціального акта, зі змісту якого прямо або 

опосередковано випливає, що попередній акт припиняє свою дію. 

Юридичне припинення дії індивідуального адміністративного акта може 

бути прямим і непрямим (опосередкованим) [74, с. 160]. 
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При прямому юридичному припиненні дії індивідуального 

адміністративного акта його дія припиняється у зв’язку із волевиявленням 

адміністративного органа, що прийняв цей акт, адміністративного органу 

вищого рівня або суду, як правило, у зв’язку з неправомірністю 

(незаконністю) акта або практичною недоцільністю (неефективністю) акта, 

тобто відсутністю позитивних результатів його дії. 

У тому ж разі, коли приймається новий акт, в якому не міститься 

будь-якої спеціальної вказівки на припинення дії старого акта, проте з 

початком його дії попередній акт припиняє діяти, оскільки його зміст тим 

чи іншим чином суперечить змісту нового акта, або новим актом 

поглинається зміст попереднього акта), таке юридичне припинення дії 

індивідуального адміністративного акта є непрямим (опосередкованим). 

Так, наприклад, припиняє діяти акт, що встановлює відповідальність за 

певне правопорушення у випадку прийняття нового акта, яким визначено 

іншу міру відповідальності за те ж саме правопорушення. При цьому, 

оскільки окремого рішення чи вказівки в самому акті про скасування 

попереднього акта може не бути, у даному випадку мова буде йти про 

непряме (опосередковане) юридичне припинення дії індивідуального 

адміністративного акта [74, с. 160]. 

Отже, припинення дії адміністративного акта як інструмента 

публічного адміністрування у сфері цифрової трансформації необхідно 

розглядати як момент, з якого стає не можливою його реалізація, тобто він 

перестає впливати на права, обов’язки та законні інтереси осіб. При цьому, 

підстави припинення дії адміністративних актів як інструментів публічного 

адміністрування у сфері цифрової трансформації доцільно поділяти на 

фактичні та юридичні, враховуючи їхню відмінну правову природу. 

Фактичне припинення дії адміністративних актів відбувається саме по собі 

(автоматично) у зв’язку з настанням певного факту, тому немає 

необхідності в спеціальному волевиявленні, виданні акта, спрямованого на 

їх припинення. Найпоширенішими підставами фактичного припинення дії 
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адміністративних актів як інструментів публічного адміністрування у сфері 

цифрової трансформації є: закінчення строку дії актів, яких було видано на 

певний строк; виконання вимоги, якщо зміст акта зводився лише до 

виконання цієї вимоги; настання певної юридичної події. 

Юридичне ж припинення дії адміністративних актів як інструментів 

публічного адміністрування у сфері цифрової трансформації відбувається 

не автоматично, а у зв’язку з прийняттям спеціального акта, якого 

спрямовано на припинення дії попереднього. 

Не можна залишити поза увагою питання визнання адміністративного 

акта нікчемним – недійсним із самого моменту його ухвалення (видання), 

що тягне за собою відсутність будь-яких правових наслідків 

адміністративного акта до відносин, щодо яких його ухвалено. Отже, 

адміністративний акт є нікчемним, якщо: 

1) його видано в письмовій формі, але відсутні відомості про 

адміністративний орган, який його видав; 

2) відповідно до закону він може бути виданий лише у формі 

документа, але вказану вимогу не було дотримано; 

3) адміністративний акт видано адміністративним органом, що не має 

на це відповідних повноважень; 

4) виконання такого адміністративного акта призведе до вчинення 

кримінального та (або) адміністративного правопорушення, а також 

істотного порушення прав і свобод людини; 

5) виконання адміністративного акта є об’єктивно неможливим. 

Серед чинників визнання адміністративного акта нікчемним у 

наукових джерелах визначають: визнання його нікчемним 

адміністративним органом, яким його було видано; визнання особою, що 

має законний інтерес, акта нікчемним в адміністративному чи судовому 

порядку, що охоплюється поняттям «скасування адміністративного акта». 

Варто вказати, що скасування адміністративних актів відрізняється 

від відкликання передусім тим, що воно застосовується виключно до 
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неправомірних (нікчемних) актів, а суб’єктом такого способу може бути не 

лише адміністративний орган, який ухвалив акт, а й адміністративний 

орган вищого рівня, що володіє такою компетенцією, чи суд. 

Таким чином, скасування неправомірних адміністративних актів 

може здійснюватися у двох порядках – адміністративному та судовому. 

Відмінність вказаних порядків полягає у процедурі їх здійснення та 

суб’єктах. Так, суб’єктами адміністративного способу припинення дії 

адміністративних актів є сам адміністративний орган, який ухвалив 

рішення (за наявності таких повноважень), або орган вищого рівня, який 

розглядає скаргу на рішення підпорядкованого йому органу або здійснював 

внутрішній адміністративний контроль за цим органом. Відповідно, 

суб’єктом судового порядку скасування адміністративних актів є суд, якого 

наділено повноваженнями скасовувати такі акти [10, с. 166–167]. 

З точки зору теорії, цікавим видається виокремлення 

адміністративних актів-дій та актів-планів як інструментів публічного 

адміністрування у сфері цифрової трансформації, які переважно не 

досліджуються в сучасній науці адміністративного права. Так, акти-дії як 

інструмент публічного адміністрування, на відміну від адміністративних 

актів, спрямовано на виникнення не правового, а фактичного результату. 

Інакше кажучи, вчинення актів-дій не тягне за собою виникнення, зміни 

або припинення правовідносин [100, с. 177]. В якості прикладу актів-дій 

можна назвати надання довідок, надання різних методичних рекомендацій 

тощо. Варто вказати, що акти-дії знаходять місце переважно у тих сферах 

діяльності публічної адміністрації, які з тих або інших причин не отримали 

детального нормативного регулювання [79, с. 255]. 

У той же час, завдяки актам-планам як інструменту публічного 

адміністрування публічна адміністрація може досягнути певних результатів 

у майбутньому, які, однак, можуть суттєвим чином вплинути на фізичних 

та юридичних осіб [100, с. 177]. Проте, на жаль акти-плани як інструмент 

публічного адміністрування досі практично не стали предметом глибокого 
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теоретичного опрацювання. Р.С. Мельник пов’язує це з тим, що плани у 

більшості випадків затверджуються такими адміністративними актами, як 

накази чи рішення органів публічної адміністрації. Натомість, ми прагнули 

б слідувати ідеї максимальної диференціації, підтримуючи позицію про те, 

що адміністративні акти не можуть поглинати акти-плани, оскільки названі 

інструменти діяльності публічної адміністрації виконують різні функції. 

Так, наказ чи розпорядження лише фіксує факт офіційного затвердження 

відповідного плану, припиняючи одразу ж свою дію. План же діє протягом 

значного проміжку часу, поширюючи свій регулюючий вплив на 

правовідносини, які виникають у майбутньому [79, c. 252; 100, с. 177]. 

Таким чином, акти-плани як інструменти публічного адміністрування 

у сфері цифрової трансформації можна визначити як офіційні документи 

суб’єктів публічної адміністрації, функціонування яких є змістовним 

елементом публічного адміністрування у сфері цифрової трансформації, 

яких ухвалено у межах їх компетенції, що містять перелік певних заходів та 

строків їх виконання і яких спрямовано на виникнення, зміну або 

припинення адміністративно-правових відносин. Основним призначенням 

планів як інструментів публічного адміністрування у сфері цифрової 

трансформації є реалізація завдань щодо забезпечення виконання і 

належності застосування законів, тобто реалізація на практиці рішень у 

різних сферах і галузях суспільного життя в умовах цифрової 

трансформації. 

У той же час, акти-дії як інструменти публічного адміністрування у 

сфері цифрової трансформації можна визначити як дії, які вчиняються 

суб’єктами публічної адміністрації, функціонування яких є змістовним 

елементом публічного адміністрування у сфері цифрової трансформації, у 

межах своєї компетенції на підставі адміністративно-правових норм для 

вирішення конкретної ситуації і не спрямовані на виникнення, зміну та 

припинення адміністративно-правових відносин у сфері цифрової 

трансформації [4, с. 52–56]. 
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Повертаючись до питання адміністративних актів як інструментів 

публічного адміністрування у сфері цифрової трансформації, можемо більш 

впевнено стверджувати, 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. 

Разом із тим, 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, 

забезпечений 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. 

Показово, 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. 
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3.3. Адміністративні договори як інструмент публічного 

адміністрування у сфері цифрової трансформації 

 

Загалом, термін «договір» застосовується у фінансових, 

зобов’язальних, цивільних та трудових правовідносинах. Використання 

вказаного терміну в сфері публічного адміністрування пов’язано з 

здійсненням особливого виду діяльності – управлінням суспільними 

справами, що одночасно свідчить про часткове застосування 

диспозитивного методу для впорядкування публічно-правових 

правовідносин. 

Застосування в сфері цифрової трансформації такого інструменту 

публічного адміністрування як адміністративний договір, покликане 

забезпечити розвиток нових форм солідарності, партнерства і 

співробітництва, коли традиційний владно-розпорядчий характер 

відповідної активності стабілізується шляхом впровадження 

альтернативного варіанту у вигляді адміністративно-погоджувального та 

впорядковуючого формату взаємодії. Уявляється, адміністративний 

договір, за своєю правовою природою, є проявом застосування 

диспозитивного методу в сфері публічного адміністрування. 

Незважаючи на всю перспективність застосування адміністративних 

договорів як інструмента діяльності публічної адміністрації, на 

сьогоднішній день існує розрив між теоретичними розробками цього явища 

правової дійсності та намаганнями на їх базі створити концептуальні засади 

договірного регулювання публічних відносин загалом та адміністративних 

відносин зокрема. При цьому слід зауважити, що такі намагання переважно 

не враховують якісних змін в управлінських відносинах. Крім того, правове 

регулювання адміністративних договорів в Україні залишається 

фрагментарним, безсистемним, неузгодженим з точки зору балансу 

матеріального і процесуального забезпечення. 
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Легальна дефініція поняття «адміністративний договір» закріплена в 

процесуальному акті вищої юридичної сили – Кодексі адміністративного 

судочинства України, відповідно до п. 16 ч. 1 ст. 4 якого: адміністративний 

договір – спільний правовий акт суб’єктів владних повноважень або 

правовий акт за участю суб’єкта владних повноважень та іншої особи, що 

ґрунтується на їх волеузгодженні, має форму договору, угоди, протоколу, 

меморандуму тощо, визначає взаємні права та обов’язки його учасників у 

публічно-правовій сфері і укладається на підставі закону: для 

розмежування компетенції чи визначення порядку взаємодії між суб’єктами 

владних повноважень; для делегування публічно-владних управлінських 

функцій; для перерозподілу або об’єднання бюджетних коштів у випадках, 

визначених законом; замість видання індивідуального акта; для 

врегулювання питань надання адміністративних послуг [57]. 

Єдиного підходу до визначення адміністративного договору не 

вироблено у теорії адміністративного права. Наприклад, на думку 

В.Б. Авер’янова, адміністративний договір означає угоду не про 

перерозподіл владних повноважень між сторонами, а угоду між ними щодо 

форми чи способів спільної реалізації цих повноважень, координації зусиль 

для досягнення спільних результатів управлінської діяльності [8, с. 294]. 

Наприклад, Ю.П. Битяк визначає адміністративний договір як угоду двох 

чи більше суб’єктів адміністративного права, один із яких завжди є 

суб’єктом виконавчої влади. При цьому, це багатосторонній акт, завдяки 

якому виникають, змінюються або припиняються взаємні права й обов’язки 

сторін [25, с. 153]. 

Щодо зазначеного визначення у науковій літературі достатньо часто 

висловлюються критичні судження, у зв’язку із порушенням доктринальної 

універсальності формулювання. Як уявляється, із цього приводу доречною 

є думка Н.В. Добровольської, яка зазначає, що критичне ставлення до 

законної дефініції адміністративного договору, не нівелює значимості її 

змісту, адже нормативне визначення стало узагальненням багатьох 
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панівних теоретичних позицій; предметний зв’язок «права» і «процесу» є 

беззаперечним; приписи (особливо спеціальні) Кодексу адміністративного 

судочинства України не вперше стають вимушеним орієнтиром 

теоретичної адміністративістики (наприклад, у частині трактування 

категорії «публічна служба»; розуміння засад адміністративних процедур з 

огляду на критерії перевірки судом законності рішення, дії чи бездіяльності 

суб’єктів владних повноважень). Тому цілком справедливою видається 

думка про значний вплив нормативної конструкції адміністративного 

договору на теорію договірного регулювання публічних відносин, 

детермінований нею «перегляд таких базових категорій теорії 

адміністративного договору, як мета, предмет і зміст» [44]. Одночасно, 

чітке окреслення поняття адміністративного договору та розширення сфери 

його використання у публічно-правових відносинах має змінити уявлення 

про адміністративне право як таке, що регулює винятково відносини влади-

підпорядкування і має суто імперативний характер. Це дасть можливість 

зробити відносини з органами публічної адміністрації більш гнучкими, 

ширше застосовувати у них диспозитивний метод і таким чином підвищити 

ефективність публічної адміністрації [65]. 

Інституційні, процедурні, змістовні та правові аспекти застосування 

адміністративних договорів у сфері публічного адміністрування 

виражаються у основних ознаках цієї правової категорії, які дозволяють у 

своїй сукупності ідентифікувати їх та уникнути інтерпретаційну 

варіативність. Основними ознаками адміністративного договору як 

інструменту публічного адміністрування є: 

1) однією із обов’язкових сторін договірних відносин є суб’єкт 

публічної адміністрації. При цьому законодавець передбачає можливу 

участь як безпосередньо суб’єкта публічної адміністрації, так і іншої 

публічної інституції, яка є носієм делегованих повноважень. Слід 

враховувати те, що договір, який укладається за участі публічної 

адміністрації може мати різну правову природу, тому ця ознака не може 
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виступати самостійною, а повинна поєднуватися із іншими, які би 

однозначно вказували на адміністративну природу укладеного договору;  

2) наявність волеузгодження сторін – адміністративний договір 

може бути укладеним лише за наявності домовленості щодо усіх 

змістовних його складових (тобто сторони повинні досягти цілковитого 

консенсусу). Зазначене передбачає втілення принципу договірної свободи, 

як способу відокремлення досліджуваного інструменту публічного 

адміністрування від владних приписів, що містяться у імперативно-

односторонніх адміністративних чи нормативних актах. Заслуговує на 

увагу позиція В.Р. Білої, яка наголошує, що адміністративний договір 

заснований на волеузгодженні, а не волезлитті, причому саме ця ознака 

відмежовує адміністративний договір нормативного характеру від 

спільного нормативно-правового акта [26, с. 9]; 

3) вираження правової природи адміністративного договору у формі 

спільного правового акту. При цьому, вказівка на те, що адміністративний 

договір є «правовим актом», вказує на необхідність віднесення його до 

правомірних юридичних фактів, а не до адміністративного акту, який має 

владно-розпорядчий характер. У зв’язку з цим, визначення договору як 

правового акту декларує його юридичну значимість, спроможність 

впливати на виникнення, зміну та припинення адміністративно-правових 

відносин у формі формалізованої дії; 

4) укладення адміністративного договору здійснюється у формі 

договору, угоди, протоколу, меморандуму, що є його зовнішньою 

характеристикою. Окрім того, перелік таких форм адміністративного 

договору у легальній дефініції не є вичерпним; 

5) змістом адміністративного договору є взаємні права та обов’язки 

його сторін у публічно-правовій сфері, що становлять собою предмет 

договору. Законодавець акцентує увагу на тому, що усі правомочності 

сторін повинні належати до сфери дії публічного права, що в цілому 

передбачає, що вирішення питання віднесення договорів до 



158 

адміністративних має вирішуватись з урахуванням теорій розмежування 

публічного та приватного права (субординаційна, спеціально-правова, 

двоступенева, формальна, санкційна, тощо). Щодо оцінки термінологічної 

доречності відсилання до «публічно-правової сфери» з боку науковців, 

варто зазначити, що вона позитивною; оскільки, за такого формулювання 

«предметом адміністративного договору може ставати і та частина 

компетенції суб’єкта публічної адміністрації, що не має управлінського 

характеру [27, с. 44]; 

6) укладається на підставі закону – тобто регламентування питань 

щодо укладення адміністративних договорів відбувається на 

законодавчому рівні, водночас деталізація окремих аспектів передбачає 

підзаконне регулювання (як приклад, питання форми, змісту чи 

процедури). Субсидіарно може здійснюватися застосування норм 

приватного права.  

На підставі ознак, що притаманні адміністративним договорам, 

здійснюється їх відмежування від інших видів договорів. На вказане 

звернуто увагу й Центром політико-правових реформ щодо поняття 

адміністративного договору. Зокрема, у ньому зазначено, що при прийнятті 

рішення щодо віднесення того чи іншого договору до категорії 

адміністративного, слід ураховувати такі ознаки адміністративного 

договору, які є необхідними (ті, що визначені у статті 3 Кодексу 

адміністративного судочинства України) [35]. Крім обов’язкових ознак, під 

час вирішення питань віднесення договору до категорії адміністративних 

також теоретично правильним було б урахування таких його додаткових 

сутнісних ознак: 1) під час укладення адміністративного договору суб’єкт 

владних повноважень діє з метою задоволення не особистих потреб (як 

юридичної особи), а публічних (суспільних) інтересів; адміністративний 

договір містить умови, спрямовані передусім на забезпечення публічного 

інтересу; 2) під час укладення адміністративного договору суб’єкт владних 

повноважень повинен дотримуватися вимог щодо правових підстав, меж 
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компетенції, процедур діяльності, які визначаються Конституцією і 

законами України (зокрема, у частині вибору контрагента, встановлення 

суттєвих умов такого договору тощо); 3) адміністративні договори 

укладаються суб’єктом владних повноважень зазвичай на підставі раніше 

ухваленого владного управлінського рішення (виданого правового акта) 

[66, с. 76–86]. 

Законодавством встановлюються межі застосування 

адміністративних договорів, які опосередковуються визначенням у Кодексі 

адміністративного судочинства України п’яти тематичних питань. Під 

межами встановлення та реалізації нормативних приписів 

адміністративного договору, що становлять його зміст, слід розуміти 

обумовлені певними факторами рамки впливу на адміністративні 

відносини, визначені нормами законодавства та сторонами договірного 

регулювання. Межі визначення та реалізації умов адміністративного 

договору обумовлені об’єктивно-суб’єктивними факторами та фіксуються 

шляхом встановлення в законодавстві норм про: предмет адміністративного 

договору – вказівку на сферу управлінської діяльності; зміст; мету; функції, 

завдання, компетенцію суб’єктів договірного регулювання; часові рамки 

договірного регулювання – початок і кінець дії адміністративного 

договору, вступ в дію та припинення законодавчих актів, які є підставою 

для укладення та виконання адміністративного договору; необхідність та 

ефективність регулювання відносин договірними формами – програми 

стимулювання розвитку регіонів, проведення демократичних реформ, у 

тому числі здійснення цифрової трансформації функціонування держави. 

Таким чином, адміністративний договір у сфері цифрової 

трансформації – це укладений на підставі норм публічного права спільний 

правовий акт у формі договору, угоди, протоколу, меморандуму або іншій 

передбаченій законом формі, обов’язковим учасником якого є суб’єкт 

владних повноважень, що ґрунтується на волеузгодженні, визначає взаємні 

права та обов’язки учасників договірних відносин у сфері цифрової 
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трансформації. Cлід зазначити, що не будь-який адміністративний договір 

являтиметься інструментом публічного адміністрування в сфері цифрової 

трансформації, а лише той якого укладено щодо форми чи способів 

спільної реалізації повноважень суб’єктів публічної адміністрації, до 

предмету відання яких віднесено цифрову трансформацію. 

Застосування адміністративного договору як інструменту діяльності 

суб’єктів публічного адміністрування в сфері цифрової трансформації є 

можливим у зв’язку із необхідністю побудови ефективних зв’язків правової 

взаємодії не лише між суб’єктами публічної адміністрації, але і з 

фізичними особами з метою подальшого розвитку: а) електронного 

урядування та електронної демократії, інформаційного суспільства, 

інформатизації; б) сфери впровадження електронного документообігу; 

в) національних електронних інформаційних ресурсів та принципу 

інтероперабельності, інфраструктури широкосмугового доступу до 

Інтернету та телекомунікацій, електронної комерції та бізнесу; 

г) електронних та адміністративних послуг; д) електронних довірчих 

послуг та електронної ідентифікації [105]. Така своєрідна самостійність 

суб’єктів договірних відносин повинна забезпечити конкретний кінцевий 

результат унаслідок цілеспрямованої орієнтації кожного елемента 

публічної адміністрації. 

Цифрова трансформація є передумовою виникнення нових, 

унікальних систем і процесів, що складають їх нову ціннісну сутність (як 

наприклад цифровий підпис, цифрова ідентифікація особи, цифровий 

банкінг тощо). Такі цифрові трансформації властиві і сфері публічного 

управління. Загалом цифрова трансформації є безперервним процесом, 

завжди пов’язана з інноваціями та проривними технологіями; вона 

спрямована на збільшення продуктивності праці та 

конкурентоспроможності; це операційні моделі, які засновані на запитах 

суспільства [176, с. 120]. 
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На доктринальному рівні цифрова трансформація сфери публічного 

адміністрування розглядається першочергово з точки зору трансформації 

процесів надання адміністративних послуг. Водночас із такою позицією 

доволі важко погодитися, оскільки цифрова трансформація, крім надання 

публічних послуг громадянам, може розглядається у контексті реалізації 

інших видів публічного управління, зокрема для планування, моніторингу, 

контролю, нагляду, оцінювання тощо. Цікавим видається те, що за даними 

міжнародної Організації Економічного Співробітництва та Розвитку 

встановлено наявність прямого зв’язку між цифровою трансформацією і 

параметрами якості публічного адміністрування: індексом результативності 

уряду, індексом контролю корупції і індексом Doing Business. Виявлено 

також взаємозв’язок між розвитком електронних послуг і рівнем 

ефективності державних і місцевих видатків. Загалом у світі цифровізація 

публічного управління однозначно асоціюється з підвищенням його 

якості [19, с. 12]. 

Передумовою укладення адміністративних договорів у сфері 

цифрової трансформації є взаємодія сторін, які є потенційними учасниками 

договірних відносин. Виходячи з того, що взаємодія є елементом діяльності 

одночасно кількох суб’єктів, тобто існує в рамках відносин, приходимо до 

висновку, що взаємодія може виражатися у таких формах, як: 

співробітництво, яке спрямованою на досягнення спільної мети; 

узгодження, яке спрямовано на часткове, проміжне досягнення мети 

суб’єктів взаємодії заради збереження умовної рівності та партнерських 

відносин. У контексті здійснення взаємодії суб’єктів публічної 

адміністрації у сфері цифрової трансформації, необхідним є налагодження 

співробітництва з застосуванням механізмів електронного урядування 

(включно з такими електронними підсистемами, як: е-інформація, е-

консультації, е-прийняття рішень, е-ініціативи, е-партнерство, е-контроль, 

е-делегування та е-експертизи) [177, с. 290]. Вдалим прикладом 

міжнародної практики застосування механізмів електронного урядування є 
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досвід Великобританії. Впровадження електронного урядування у 

Великобританії ґрунтується на положеннях Білої книги модернізації уряду 

(Modernising Government White Paper) і оформлене у «Стратегічну 

концепцію обслуговування суспільства в інформаційну добу» («A strategic 

framework for public service in the Information Age»). Основна мета 

концепції полягає в конкретизації процесу переходу до уряду 

Інформаційної Доби. Цікавим є такий рівень взаємодії як взаємодія 

державних установ між собою (G2G), якого спрямовано на підвищення 

достовірності даних та ефективності їх використання, зменшення вартості 

послуг, покращення використання баз даних, та удосконалення системи 

державного управління загалом [2]. Зв’язки між центральною та місцевою 

владою і їх органами налагоджено таким чином, що у разі необхідності 

можна отримати усю необхідну інформацію по питаннях, яких віднесено до 

компетенції іншого органу. 

Щодо адміністративних договорів в сфері цифрової трансформації, 

то вони у більшій мірі стосуються таких питань, як: розмежування 

компетенції чи визначення порядку взаємодії між суб’єктами владних 

повноважень та врегулювання окремих аспектів надання адміністративних 

послуг, зокрема і електронних довірчих послуг та електронної 

ідентифікації. Видається за необхідне більш детально розглянути їх зміст 

та особливості. 

Адміністративні договори для розмежування компетенції чи 

визначення порядку взаємодії між суб’єктами владних повноважень у сфері 

цифрової трансформації як правило укладаються Кабінетом Міністрів 

України (як найвищим органом виконавчої влади, який здійснює 

спрямування та координацію роботи міністерств, інших органів виконавчої 

влади, здійснення контролю за їх діяльністю [146]) або Міністерством 

цифрової трансформації України (як головним органом у системі 

центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та 

реалізацію державної політики у сфері цифрової трансформації).  
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Слід зазначити, що адміністративні договори про взаємодію 

(співпрацю) можуть укладатися як між суб’єктами владних повноважень, 

так і за участю приватних осіб (як приклад, громадських об’єднань). До 

таких договорів можна віднести, як приклад меморандум про співпрацю 

між Міністерством цифрової трансформації України та Комітетом 

Верховної Ради України з питань цифрової трансформації, Інтернет 

Асоціацією України та Громадською організацією «Всеукраїнська 

громадська організація Українська бібліотечна асоціація» (метою якого є 

обмін ресурсами на створення осередків формування цифрової грамотності 

на базі публічних бібліотек у всіх регіонах України) [33] або меморандум 

про співпрацю між Міністерством цифрової трансформації України та 

Microsoft (метою якого є реалізація Програми цифрової трансформації та 

використання Microsoft Azure, у якості основної платформи в Україні, а 

також запровадження автоматизації робочих місць працівників державних 

установ, що покликане забезпечити безперервну роботу органів державної 

влади). 

Окрім того, ще однією перспективною сферою застосування такого 

виду адміністративних договорів в сфері цифрової трансформації є 

компетенція і її перерозподіл. За допомогою договірної форми 

здійснюється уточнення компетенції суб’єктів публічної адміністрації, які 

здійснюють формування та реалізацію політики в сфері електронного 

урядування та цифрової трансформації та більш точно визначається 

характер та коло повноважень окремих суб’єктів (особливо якщо 

відбувається розмежування повноважень у межах сумісних предметів 

відання). 

Адміністративні договори, що укладаються окремих аспектів 

надання адміністративних послуг, зокрема і електронних довірчих послуг 

та електронної ідентифікації – укладаються не з метою впорядкування 

питань щодо надання конкретних адміністративних послуг, а задля 

створення організаційних умов для відповідної сервісної діяльності. Слід 
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вказати, що ч. 7 ст. 12 Закону «Про адміністративні послуги» передбачено, 

що через Центри надання адміністративних послуг обов’язково надаються 

послуги органів виконавчої влади, перелік яких затверджується Урядом; 

додатково «на основі узгоджених рішень із суб’єктами надання 

адміністративних послуг через центр надання адміністративних послуг 

також можуть надаватися інші адміністративні послуги». Способом 

вираження названих «узгоджених рішень» стають адміністративні 

договори, які різними науковцями відносять до угод про співпрацю, 

компетенційних, про делегування [80]. 

Прикладом адміністративного договору щодо надання послуг в 

сфері цифрової трансформації може бути договір про приєднання до 

інтегрованої системи електронної ідентифікації, метою укладання якого є 

забезпечення відповідно до схем електронної ідентифікації доступу 

користувачів системи до електронних послуг, які надаються органами 

державної влади, органами місцевого самоврядування, юридичними 

особами і фізичними особами – підприємцями, та їх сервісів, 

функціонування електронного документообігу, провадження іншої 

діяльності із застосуванням електронної ідентифікації [137]. 

Таким чином, адміністративних договорів, яких може бути укладено 

в сфері цифрової трансформації доцільно класифікувати залежно від: 

а) змісту: договори про компетенцію (розмежування або делегування 

повноважень); договори у сфері виконавчо-розпорядчої діяльності; 

договори, що забезпечують надання адміністративних послуг; договори, 

яких спрямовано 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. 

Щодо притягнення до відповідальності сторін адміністративного 

договору, то первинно необхідно встановити факт порушення договору. Як 
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наслідок, суб’єкти адміністративного договору, якого укладено для 

впорядкування суспільних відносин, що складаються в сфері цифрової 

трансформації, можуть бути притягнуті до юридичної відповідальності за 

його невиконання на загальних засадах. При цьому, порушення умов 

договору залежить від істотних умов, що відображають його зміст. 

Натомість, визнання адміністративного договору нікчемним чи 

недійсним не опосередковує застосування відповідного рівня юридичних 

привентивних заходів. До підстав визнання адміністративного договору 

нікчемним належать випадки, якщо: зміст адміністративного договору 

суперечить Конституції України, законам й ухваленим на їх основі 

нормативним актам вищих органів виконавчої влади; не дотримана вимога 

щодо письмової форми адміністративного договору; адміністративний 

договір спрямовано на порушення конституційних прав і свобод людини і 

громадянина; виконання цього адміністративного договору вимагає 

здійснення протиправного діяння; укладено адміністративний договір 

особою (фізичною чи юридичною), що не володіє адміністративно-

договірною правоздатністю; істотно порушено процедуру укладання 

адміністративних договорів; укладено фіктивний адміністративний договір, 

тобто такий, що укладається без наміру створення правових наслідків, які 

зумовлювались цим договором; адміністративний договір видано не 

уповноваженим на це органом публічної адміністрації (посадовою особою) 

поза його компетенцією [54]. 

В свою чергу, недійсність адміністративного договору 

встановлюється виключно на підставі рішення суду у разі: установлення 

помилок у процедурі його укладення; порушення спеціального порядку 

укладання адміністративних договорів (наприклад, невчасне доведення 

його змісту до виконавців); мета укладання адміністративного договору не 

відповідає встановленій у законі, проте не суперечить нормам права; 

визнання його судом недійсним і таким, що порушує права громадян, 

правового акта управління з того ж питання, з якого було видано 
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адміністративний договір; скасовано законодавчий або інший правовий акт, 

що передбачав можливість укладання такого адміністративного 

договору [57]. 

У цій частині дослідження встановлено, що застосування 

адміністративного договору як інструменту діяльності суб’єктів публічного 

адміністрування в сфері цифрової трансформації є можливим у зв’язку із 

необхідністю побудови ефективних зв’язків правової взаємодії не лише між 

суб’єктами публічної адміністрації, але і з фізичними особами з метою 

подальшого розвитку: а) електронного урядування та електронної 

демократії, інформаційного суспільства, інформатизації; б) сфери 

впровадження електронного документообігу; в) національних електронних 

інформаційних ресурсів та принципу інтероперабельності, інфраструктури 

широкосмугового доступу до Інтернету та телекомунікацій, електронної 

комерції та бізнесу; г) електронних та адміністративних послуг; 

д) електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації. 

Встановлено, що інституційні, процедурні, змістовні та правові 

аспекти застосування адміністративних договорів у сфері цифрової 

трансформації виражаються у основних ознаках цієї правової категорії, які 

дозволяють у своїй сукупності ідентифікувати їх та уникнути 

інтерпретаційну варіативність. 
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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 в 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 у повій мірі враховували 

положення адміністративно-правової доктрини, законодавства, та 

правозастосування. Разом із тим, 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. Переосмислення наявних наукових досліджень, які стали науково-

методологічним підґрунтям дослідження питання публічного 

адміністрування у сфері цифрової трансформації в Україні, 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, якої спрямовано на здійснення законів та інших 
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нормативно-правових актів у сфері цифрової трансформації, шляхом 

прийняття адміністративних рішень, надання встановлених законами 

адміністративних послуг. 

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 невід’ємну частину реформування публічного 

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

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

які визначають правовий статус суб’єктів публічної адміністрації у сфері 

цифрової трансформації. 
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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. 

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 
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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. Встановлено, 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, якого 

детерміновано 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 

напрямків впровадження інформаційно-телекомунікаційних засобів у 

практичну діяльність суб’єктів публічної адміністрації. 
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11. Запропоновано прийняття Концепції розвитку публічного 

адміністрування у сфері цифрової трансформації, якою має бути визначено: 

проблеми застосування інформаційно-телекомунікаційних технологій, 

основні напрямки їх подолання з урахуванням міжнародної практики щодо 

аналогічних питань, способи забезпечення реформ, яких спрямовано на 

цифрову трансформацію. 
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