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СТАНОВЛЕННЯ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ  
НАУКОВОЇ ДУМКИ ЩОДО РОЗВИТКУ  

ВІТЧИЗНЯНОГО ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ: 
МІЖГАЛУЗЕВИЙ АСПЕКТ

Establishing of modern Ukrainian Scientific  
Thought on the Development of e-GovernANCE in Ukraine:  

the Interdisciplinary Aspect
Висвітлюються актуальні питання історії становлення сучасної ві-

тчизняної наукової думки щодо електронного урядування в Україні. Зак-
центовано увагу на векторальності наукових досліджень електронного 
урядування в різних галузях наук, зокрема в історичній науці. Виокремлено 
й піддано аналізові основні етапи, наукові здобутки, визначено перспекти-
ви електронного урядування.

Ключові слова: історія, наукова думка, електронне урядування, держав-
не управління, публічне управління та адміністрування.
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The scientific research on the phenomenon of e-governance in different areas 
of science in Ukraine was actively conducted during the last ten years. Research-
es in public administration, political science, economics, law, historical sciences, 
and technical science explored the opportunities of e-governance for society. The 
purpose of the article is to characterize the current state of Ukrainian scientific 
thought in various fields of science regarding the history of national e-government. 

The study has completed the following tasks. Firstly, the authors determined 
the main directions of scientific research regarding the place and the role of 
e-government in society. Secondly, the authors identified the opinions given in 
the scientific literature that reflect certain theoretical frameworks of the litera-
ture. Thirdly, the authors outlined those gaps and controversial issues that re-
quire further research. 

The authors of the article have identified six stages within the evolution of the 
discourse about e-government. The first stage (1990–1998) is manifested itself 
in awareness emergence of the role of new technologies in the development of 
any organization or institution. The second stage (1999–2006) is domination of 
exploration of foreign experience of informatization and e-government and an 
attempt to implement it into the Ukrainian reality. The third stage (2007–2010) 
took place when the active discussions among scientists and practitioners regard-
ing e-government. The fourth stage (2011–2013) took place when the popularity 
of scientific researches and publications increased. The fifth stage (2014–2018) 
can be named “The New Wave” which is characterized by the emergence of 
many authors that contributed to the science and the new articles written by them.

The sixth stage has begun in 2019. The authors of the article believe that this 
is the stage of intensive development, the construction of new theoretical models, 
the creation of a base of all existing researches and publications about e-govern-
ance, and building up the association of scientists who can influence the level of 
development of the e-governance in Ukraine.

Keywords: history, scientific thought, e-government, e-governance, public 
administration, public management.

Особливістю «електронного урядування» як концепту є реальне існу-
вання самої ідеї, яка, виникнувши в інтелектуальних надрах технічних наук 
через посередництво кібернетичних концепцій і теорій, стала актуальною 
і вельми швидко знайшла практичне втілення в багатьох галузях. Отже, 
доцільно розглянути формування й розвиток електронного урядування як 
 науково-історичну проблему, принаймні в кількох площинах: у практиках біз-
несу, державного управління та в науці.

Україна була чи не першою європейською країною, де ще на початку 
1980-х рр. докладалися зусилля до розробки автоматизованих систем управ-
ління. Видатний український учений В. М. Глушков (1923–1982), автор фун-
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даментальних праць із кібернетики, математики та обчислювальної техні-
ки, зокрема створив концепт проблемно-орієнтованих програмно-технічних 
комплексів для інформатизації, комп’ютеризації й автоматизації господар-
ської та оборонної діяльності в СРСР. Саме під його керівництвом було реа-
лізовано теорію автоматизації управлінських рішень, запропоновано про-
граму ЗДАС (Загальнодержавна автоматизована система збору та обробки 
інформації для обліку, планування та управління народним господарством) 
(Глушков, В. М. & Валах, В. Я. 1981). Проте ця ідея в тогочасного державного 
керівництва СРСР аж до його розпаду не знайшла підтримки й не була реа-
лізована (Михайлуца, М. & Шипотілова, О. 2018). 

Поза сумнівом, поява комунікативних технологій на початку 1990-х рр. 
сприяла широкій популяризації ідеї електронного урядування (ЕУ), що, 
відповідно, й пришвидшувало її втілення. Передовсім у системі державно-
го управління, позаяк ЕУ надавало можливість вирішити велику кількість 
нагальних проблем, зокрема пов’язаних із внутрішньо організаційними про-
цесами в органах влади, забезпеченням контролю за їх діяльністю та побу-
довою відносин з громадянами тощо. У вітчизняній практиці зазначені про-
цеси стали пріоритетними лише з набуттям незалежності України.

Від 1998 р. з появою перших правових актів, в яких робилися спро-
би у напрямку правового унормування технологій інформатизації, водно-
час було започатковано усвідомлення поняття «електронне урядування». Це 
знайшло втілення в низці нормативно-правових документів: Закон України 
«Про електронні документи та електронний документообіг» від 22 травня 
2003 р.1 та серія поправок і доповнень до нього за 2005, 2014, 2015, 2017 рр.).

Для цього часу характерним є обговорення організаційно-правових основ 
електронного урядування, технічних можливостей його запровадження, під-
готовки фахівців, інформаційного розриву, низького потенціалу регіонів, 
необхідності інформаційно-пропагандистської роботи з населенням тощо. 
Дослідження проводились у різних галузях науки, зокрема: державному 
управлінні, юридичній, економічній, історичній, політичній, технічній, філо-
софській. Кожне дослідження стосувалося саме того предмету, який без-
посередньо притаманний тій чи іншій галузі науки. Однак, попри загаль-
ну для всіх проблематику наукових розвідок, кожна окремо галузь науки 
визнає лише «свої», концептуальні підходи, які не завжди збігаються з мето-
дологічними основами науковців інших галузей науки, хоча не виключає-
мо й спільних рис. Накопичений досвід науковців на сьогодні потребує уза-
гальнення. Втім, лише з 2014 р. з’являються наукові праці та досліджен-
ня історії становлення та розвитку електронного урядування, як проблеми. 
З усвідомленням ролі та можливостей електронного урядування в процесі 

1 Закон України «Про електронні документи та електронний документообіг». URL: https://cutt.
ly/jjYJUPv [Accessed: 14.03.2020] 
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комунікації з суспільством, контролю за владою науковці розробили низку 
концептуальних підходів до оцінювання ефективності електронного уряду-
вання. Активні пошуки й дискусії в Україні за міжнародної участі починали-
ся 2008 р., коли було впроваджено «Дні електронного урядування», які стали 
основною розвитку певних наукових напрямів дослідження, зокрема щодо 
побудови відносин між владою і громадськістю (Драгомирецька, Н. М. & 
Брущенко, Є. П. 2008), сутності електронної демократії (Чукут, С. А. 2008), 
налагодження механізмів взаємодії уряду з неурядовими громадськими 
організаціями (Чукут, С. А. та ін. 2011), теоретико-методологічних, органі-
заційних та інституційних засад впровадження електронного урядування 
(Чукут, С. А. & Загвойська, О. В. 2011) тощо. Такий перебіг подій, своєрід-
на «історія» дослідження визначеної проблеми, через свою новизну й спе-
цифічність, вписується у вельми короткий часовий період, для якого вивчен-
ня феномену електронного урядування в науковій площині та його запро-
вадження в практику діяльності органів влади всіх рівнів йшло паралельно 
і вкрай пришвидшеними темпами.

Попри значну кількість наукових публікацій, в яких було зосереджено 
увагу дослідників на широкому спектрі проблем електронного урядування, 
на усвідомлення самого змісту цього понятійного словосполучення, його 
практичної функції та наявності окремих описових моментів історії ста-
новлення й розвитку електронного урядування, все ж невирішеними раніше 
частинами загальної проблеми залишаються питання структурно-історичної 
систематизації наукових досліджень та створення передумов для моделю-
вання загальних теоретичних міжгалузевих принципів та підходів. 

Метою статті є характеристика сучасного стану української наукової дум-
ки в різних галузях наук стосовно історії розвитку вітчизняного електро-
нного урядування. Дослідницькими завданнями вбачаємо: визначити основ-
ні напрями наукових розвідок щодо місця й ролі електронного урядування 
в суспільстві; виокремлення наукових здобутків, які віддзеркалюють окре-
мі теоретичні складові; окреслити невирішені й контраверсійні проблеми, 
які потребують подальшого наукового дослідження.

Джерельною базою запропонованої роботи стали монографії, наукові 
статті, рукописи дисертацій та авторефератів, навчальні посібники, в яких 
висвітлюються погляди науковців на становлення електронного урядування 
в Україні, а також публіцистичні матеріали, використані задля демонстра-
ції та підкреслення наявного інформаційного розриву між наукою та прак-
тикою. Зазначимо, що в запропонованій статті розглядаються наукові праці, 
присвячені проблематиці електронного урядування в різних галузях науки 
за останні десять років (2008–2018 рр.).

Методологія ґрунтувалася на реалізації принципів історизму та об’єктив-
ності за рахунок систематизації всебічної інформації про становлення нау-
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кової думки стосовно електронного урядування, основним науковим мето-
дом став порівняльно-історичний.

Складною є ситуація з науковим тлумаченням поняття «електронне уря-
дування» та вибором початків формування концептуальних поглядів. Остан-
ні формувалися у кількох наукових напрямах.

Так, у галузі державного управління основні напрями наукових розві-
док стосуються механізмів державного управління, організаційно-право-
вих та адміністративно-правових засад і підготовки державних службов-
ців. Усі концептуальні й науково-теоретичні засади електронного урядуван-
ня формувалися саме в цьому контексті, зокрема актуалізувалися такі теми: 
залежність інституціонального забезпечення інформатизацією органів влади 
за умов запровадження електронного урядування (Коваль, Р. А. 2008); потре-
ба в адмініструванні електронного урядування; запровадження електронно-
го урядування, яке змінює роль державного службовця в процесі надання 
державних послуг (Лопушинський, І. 2010); науково- теоретичні засади ЕУ 
й організаційно-правові аспекти розвитку інформаційного суспільства в Укра-
їні (Клімушин, П. С. 2010); механізми взаємодії органів влади та громадян 
у системі електронного уряду, надання державно-управлінських послуг через 
інтернет-представництва та портали органів влади (Серенок, А. О. 2011); 
електронне урядування як інновація в державному управління на регіональ-
ному рівні (Федорчак, О. В. 2013); впровадження організаційної моделі націо-
нальних е-ІР в е-урядуванні; уточнення класифікації національних е-ІР в ЕУ; 
опис організаційної моделі національних е-ІР в ЕУ (Приймак, Ю. 2013); адмі-
ністративно-правові засади ЕУ в органах виконавчої влади (Марченко, В. В. 
2016); професійна компетентність державних службовців стосовно техноло-
гій ЕУ (Семенченко, А. І. & Жиляєв, І. Б. & Власюк, Т. О. 2016, с. 31); фор-
мування нормативно-правової бази ЕУ, використання сучасних бібліотек 
для допомоги громадянам України (Ємельянов, В. М. & Берсан Є. В. 2016); 
розвиток розумних міст у контексті впровадження ЕУ на місцевому рів-
ні (Чукут, С. А. & Дмитренко В. І. 2016); цифрова нерівність в умовах ЕУ 
(Hasymov, R. A. 2017, с. 41–50); форми організації державного управління 
за допомогою ЕУ (Рощук, М. В. 2018).

У галузі політичних наук дискутувалося про ЕУ в контексті політичних 
процесів, вироблення політики та політичної влади тощо. Зокрема, науко-
ві розвідки стосувалися таких аспектів: ролі впровадження ЕУ в подальшій 
демократизації українського суспільства (Дем’янчук, О. П. 2009); націо-
нальної специфіки впровадження ЕУ (Дубас, О. П. 2012); ЕУ як інструмен-
ту формування прозорої та відкритої політичної влади в контексті загально-
світових трансформаційних процесів і концепцій управління (Куспляк, І. С. 
2012); щодо проблеми належного урядування (Береза, А. В. 2012); впрова-
дження механізмів ЕУ в політичну систему України (Радченко, О. В. 2012); 
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залежності політичної участі громадян від рівня розвитку ЕУ в державі 
(Драшкович, А. І. 2013); ЕУ як засобу легітимації політичної влади та фак-
тору докорінної трансформації усіх сфер суспільства, а також налагоджен-
ня якісних каналів взаємодії держави та громадянського суспільства (Куд-
рявцев, О. Ю. 2015); потенціалу моделей ЕУ та їх впровадження в систему 
публічного управління (Кудрявцев, О. Ю. 2016).

В галузі економічних наук популяризувалися дослідження можливостей ЕУ 
для розвитку економіки держави й регіонів. Окремо, наприклад, присвячува-
лась увага такій тематиці: ЕУ на регіональному рівні в контексті організацій-
но-економічного механізму регулювання розвитку регіонів (Курмаєв, П. Ю. 
2012); аналіз сучасного стану та визначення шляхів прискорення розвит-
ку системи ЕУ в Україні з інституціональних позицій (Колесніченко, І. М. 
2014); можливості науково-теоретичного обґрунтування стратегічних прі-
оритетів розвитку електронного урядування в Україні (Риженко, О. 2015); 
розвиток теоретичних засад та нормативного, методичного й технологічно-
го забезпечення ЕУ на регіональному рівні (Колосок, А. М. 2015); електро-
нна економіка як складова ЕУ; цифрова нерівність, що породжує економіч-
ну нерівність (Бодров, В. Г. 2016, с. 7–17).

В галузі юридичних наук виразно домінували дослідження в контек-
сті адміністративного та інформаційного права, що презентувалося так: 
пріоритетні напрями формування інформаційного суспільства (Каганов-
ська, Т. Є. 2014); характеристики феномену поняття «електронне уряду-
вання» (Корж, І. Ф. та ін. 2015); ЕУ в аспекті інформаційно-комунікацій-
них технологій, що забезпечують надання адміністративних послуг з боку 
органів влади та їх функціонування в режимі відкритості й прозорості (Буха-
невич, О. М. 2015); електронне судочинство в аспекті секторів електронно-
го урядування (Бринцев, О. В. 2016); визначення особливостей норматив-
но-правового регулювання процесів впровадження електронного докумен-
тообігу в Україні (Майстренко, А. А. 2016); законодавче забезпечення через 
створення цілісної системи законодавства, гармонізованого з нормами між-
народного права з питань розвитку інформаційного суспільства (Політан-
ський, В. С. 2017, с. 16–22); аналіз законодавства щодо забезпечення ЕУ 
в Україні (Волох, О. 2017); форма організації державного управління, при 
якому органи влади будують відносини з суспільством, та аналіз норматив-
но-правової бази функціонування інституту ЕУ в Україні (Лозинський, Ю. Р. 
2017); особливості адміністративно-правового регулювання ЕУ в публічно-
му управлінні України (Ільницький, М. П. 2017); ресурсне та методологічне 
підґрунтя запровадження ЕУ (Дніпров, О. С. 2018); модернізація діяльно-
сті органів державної влади та місцевого самоврядування (Гапєєв, Л. 2018); 
аналіз сучасного стану ЕУ в Україні, правовий аналіз законодавства Украї-
ни, що забезпечує розвиток ЕУ (Соломко, Ю. 2018).
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В галузі історичних наук ішлося переважно про генезис історичних про-
цесів, пов’язаних із демократизацією державного управління, вдоскона-
ленням взаємодії влади і суспільства/спільнот через комунікативні засоби 
й інструментарії тощо, обґрунтовувалася необхідність доцільності впрова-
дження системи ЕУ в Україні (Кондратенко, О. Ю. 2011).

В галузі технічних наук, зокрема щодо інформатизації, наголошувало-
ся на тому, які етапи має проходити впровадження електронного докумен-
тообігу, які для цього потрібні платформи, формати подання даних, важли-
вості автоматизації процесів ЕУ (Величкевич, М. Б. & Мітрофан, Н. В. & 
Кунанець, Н. Е. 2010).

У галузі філософських наук запровадження електронного урядування роз-
глядають як напрям модернізації державного управління в Україні (Ватков-
ська, М. 2013).

У сучасних навчальних посібниках, зокрема розроблених у межах між-
народних проектів, ЕУ розглядалося в дуже наріжних аспектах: оцифрову-
вання адміністративних послуг, перепроектування організаційних структур 
(Пігарєв, Ю. Б. & Ложковський, А. Г. & Маматова, Т. М.); презентування 
інструментів відкритості влади, що забезпечувало б нові форми комуніка-
ції між громадянами, бізнесом та владою (Семенченко, А. І. & Серенок, А. О. 
2017); створення якісно нових форм організації діяльності органів держав-
ної влади та місцевого самоврядування, залучення громадськості, комп-
лексності надання державних послуг, підвищення якості урядових рішень 
(Машкаров, Ю. Г. 2011) 

На основі цих досліджень було виокремлено квінтесенцію самих науко-
вих здобутків розглянутого історичного періоду, а саме: констатація важли-
вості рівня розвитку ЕУ для політичних процесів та державного управління 
(Коваль, Р. А. 2008, Дем’янчук, О. П. 2009, Дубас, О. П. 2012, Береза, А. В. 
2012, Драшкович, А. І. 2013); вироблення науково-практичних рекомендацій 
щодо розвитку інформаційного простору України, особливо під час інтегра-
ції вітчизняного інформаційного простору в світову інформаційну спільноту, 
впровадження систем електронного документообігу в державних установах, 
різних технологічних питань конфіденційності обміну електронними доку-
ментами, використання цифрового підпису, управління кадровою та госпо-
дарською діяльністю тощо (Клімушин, П. С. 2010); вдосконалення моде-
лі надання державно-управлінських послуг; вироблення науково-практич-
них рекомендацій щодо вдосконалення Інтернет-представництв органів 
влади (Серенок, А. О. 2011); опису співвідношення понять «відкритість» 
та «прозорість» у діяльності органів влади; окреслення ймовірної політич-
ної стратегії ЕУ в Україні (Куспляк, І. С. 2012); розроблення методики фор-
мування моделі ЕУ на регіональному рівні інформаційно-дозвільного типу 
(Курмаєв, П. Ю. 2012); визначення основних перешкод щодо запроваджен-
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ня ЕУ (Береза А. В., 2012); констатації ролі ЕУ у зростанні довіри громадян 
до політичної влади (Кудрявцев, О. Ю., 2015); визначення поняття «елек-
тронне урядування» на підставі досвіду та стандартів зарубіжних держав 
(Корж, І. Ф. та ін. 2015); визначення систем ЕУ (Кудрявцев, О. Ю. 2016); 
сучасних проблем і перспектив впровадження ЕУ в Україні (Марченко, В. В. 
2016); пропозицій та рекомендацій щодо вдосконалення законодавства Укра-
їни з адміністративно-правового регулювання ЕУ в публічному управлінні 
(Ільницький, М. П. 2017).

Історіографічний аналіз наукової продукції зазначеного періоду, висно-
вки, узагальнення й результати досліджень наших колег демонструють від-
сутність чіткої концепції/теорії щодо ЕУ. Частково це пояснюється тим, що 
наукові дослідження в цьому річищі з’явилися після застосування інформа-
ційних технологій у багатьох сферах життєдіяльності. З іншого боку, спосте-
рігається заангажованість, зацикленість досліджень на одноманітній пробле-
матиці, висвітленні якогось окремого аспекту з різних позицій і, що доволі 
прикро, майже з однаковими результатами. Бракує залучення або поєднан-
ня різноманітних, міжгалузевих методик у дослідженнях, зокрема, диску-
сійних підходів до питань, які висвітлюють автори, є разючою рисою нау-
кового доробку останнього десятиліття.

Зауважимо, що такий стан справ також пов’язаний і з відсутністю дослі-
джень стосовно побудови теоретичної моделі ЕУ. Враховуючи загально-
прийняту методологію побудови теоретичної моделі, серед наукових праць 
виокремлюються теорії першого рівня, зокрема: управління, кібернетики, 
систем, державного управління, публічного управління й адмініструван-
ня. Саме це здебільшого стає об’єктом досліджень. Теоріями другого рів-
ня, які можуть забезпечити побудову теоретичної моделі в даному аспекті 
є тільки теорія масових комунікацій, переведена в онлайн взаємодію. Праць, 
присвячених теоріям другого рівня, які б забезпечили впровадження ЕУ, 
практично немає. Стосовно концепцій зазначимо, що в сучасних вітчиз-
няних розвідках ідеться тільки про концептуальні засади й концептуальні 
підходи самих дослідників, однак не йдеться про досягнення науковців сві-
ту, які можуть стати підґрунтям вітчизняної концепції розвитку та запро-
вадження е-урядування. У наявних роботах можна виокремити тільки кон-
цепцію ЕУ, на яку є низка посилань. 

Відносно моделей зазначимо, що зберігається аналогічна ситуація — є 
наголоси тільки на модель соціальної мережі. Дослідження моделей ЕУ обхо-
дять переважно технологічні аспекти моделей електронного устрою суспіль-
ства, які розробили зарубіжні фахівці, й того, як ці моделі впроваджуються 
у вітчизняну практику. Втім, не йдеться про інші моделі побудови суспіль-
ства, влади тощо та сумісність цих моделей, враховуючи особливості сис-
теми державного та публічного управління в Україні.
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Окрім того, відсутність розроблених і запропонованих методів запрова-
дження ЕУ в наукових дослідженнях нівелює значення науки, з одного боку, 
а з іншого, призводить до того, що проблематика досліджень повторюєть-
ся, що спостерігається на прикладі невеликого проміжку часу від 2008 р. 
й до сьогодні, до того ж дублюється в різних галузях науки. Аналогічна 
ситуація спостерігається й у технології. В наукових дослідженнях та в прак-
тичній діяльності популярна тільки одна технологія мережевих відносин 
на основі інформатизації, за допомогою якої спостерігаються потуги досяг-
ти результатів на рівні масової свідомості та соціально-психологічних фак-
торів, стійких соціальних, організаційних і політичних зв’язків між органа-
ми державної влади й населенням тощо.

Узагальнюючи, зауважимо, що для наукових досліджень ЕУ в 1990–
1998 рр. сутнісним було усвідомлення ролі нових технологій, що впливали 
на внутрішньо-організаційну й зовнішньо-організаційну діяльність будь-якої 
організації чи установи (бізнес, органи влади всіх рівнів, окремі громадяни). 
На 1999–2006 рр. припадають вивчення зарубіжного досвіду інформатиза-
ції та ЕУ як у наукових колах, так і в практиці; пошук найдоцільніших моде-
лей електронного суспільного устрою та спроба перенести їх у вітчизня-
ну реальність; загальна інформатизація. Для 2007–2010 рр. були притаманні 
активні дискусії як науковців, так і практиків щодо інформатизації; інформа-
ційних розривів та можливостей їх подолання; нерівності резервів регіонів 
і центральних органів влади; доцільних вітчизняних моделей електронної 
взаємодії між органами влади. На цьому етапі було реалізовано багато про-
ектів, спрямованих на розбудову електронної взаємодії на регіональному рів-
ні. Йдеться про гармонізацію організаційних структур та розробку необ-
хідного нормативно-правового забезпечення. Широко проводилися «Дні 
електронного урядування», що охоплювали велику кількість політиків, прак-
тиків, науковців, із активним запрошенням послів, що важливо, тих країн, 
які мали успішний досвід розвитку електронного урядування (Норвегії, Есто-
нії, Малайзії та ін.), представництва ООН в Україні, керівників міністерств, 
проектів, міжнародних фондів зацікавлених у впровадженні електронного 
урядування в Україні. Було започатковано видання міжнародного науково-
го журналу «Електронне урядування»1, в якому протягом кількох випусків 
науковці та практики висвітлювали найактуальніші питання ЕУ. Спираю-
чись на власний досвід безпосередньої участі в досліджуваних процесах, 
автори статті вважають цей етап найбільш активним і успішним. Без пере-
більшення, він став «проривом» у свідомості, не лише пересічних громадян, 
а насамперед, державних службовців та посадових осіб місцевого самовря-
дування, які зрозуміли всю важливість та переваги від запровадження елек-
тронного урядування в усіх сферах суспільного життя, тож зусилля науков-

1 Електронне урядування: міжнародний науковий фаховий журнал. URL: https://cutt.ly/dkzhvkc
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ців не минули даремно. 2011–2013 рр. демонструють популярність наукових 
досліджень, публікацій та захопленість технологічними й організаційно-пра-
вовими процесами EУ, проте здебільшого це відбувалося не систематично, 
без застосування комплексного підходу до розвитку різноманітних складо-
вих і технологій ЕУ. 2014–2018 рр. — «нова хвиля» інтересу вчених до ЕУ.

Увертюрним роком шостого етапу став 2019 р. Доцільно говорити про 
формування теоретичної моделі ЕУ, яка має бути побудована на міжгалузевій 
дискусії. Насамперед, це зумовлено розвитком розумних міст та застосуван-
ням різноманітних технологій, інтернету речей у діяльність органів держав-
ної влади та місцевого самоврядування, що потребує ґрунтовних міжгалу-
зевих наукових досліджень. У перспективно-історичному контексті доціль-
но створювати загальну міжгалузеву базу наукових досліджень з питань ЕУ, 
з урахуванням досягнень різних галузей науки.

Подальші наукові розвідки варто було б зосередити саме на доцільнос-
ті й можливості використання сучасних інформаційних технологій задля 
створення «електронної наукової спільноти», здатної прискорити запрова-
дження ЕУ як на державному, так і на місцевому рівнях, щоб покращити 
індекс розвитку ЕУ України й сприяти її входженню до тридцятки країн- 
лідерів з е-урядування. Цікавою була б і загально державна база публіка-
цій з даної проблематики, де були б не тільки назви і посилання на видання, 
а повні тексті. Такий підхід сприяв би формуванню нової, соціально-орієнто-
ваної, професійної мережі науковців і практиків, а також серйозним міжга-
лузевим науковим дослідженням.
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