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тет економіки і торгівлі» 

Сучасний вибір нашої держави націлений на стрімке залу-
чення електронних послуг у діяльність адміністрацій на різних 
рівнях, без якої не може бути нормальний розвиток підприєм-
ництва, науки та громадської діяльності, інші форми соціальної 
активності громадян, міжнародне спілкування тощо. В нашій 
державі при цьому говорять про категорію «послуги», коли 
головний акцент ставиться на юридичних аспектах і, як правило, 
на адміністративній складовій їх надання. Але, окрім повсяк-
денного значення тлумачення слова «послуги», маємо й інші 
причини, які приводять до вивчення проблематики адміністра-
тивних, а на разі й електронних послуг для потреб громадян. 
Насамперед термін «послуги» в юридичному полі України міс-
титься в багатьох законодавчих та правових актах, а конкретні-
ше, в Концепції адміністративної реформи. Активніше про 
послуги у нормативно-правових актах почали згадувати понад 
десяти років тому, та окреслили їх тоді, як «державні послуги» у 
Законі України «Про оподаткування прибутку підприємств» та, 
як «платні послуги», що надаються органами і установами дер-
жавної влади. У подальших змінах до законодавства законотво-
рець почав вже наголошувати на тлумаченні терміну «послуги», 
як поняття «адміністративні послуги». Взагалі, надання будь-
яких послуг має бути проявом діяльності щодо задоволення 
певних потреб громадян, що здійснюється за їх зверненням, або 
вид адміністративної діяльності, що задовольняє певну життєву 
потребу. В середовищі науковців, на даний час, відсутні однако-
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ві погляди відносно змісту понять адміністративних, муніци-
пальних, соціальних послуг тощо. 

Визначення терміну «електронна послуга» законотворець дає 
у розпорядженні Кабінету Міністрів України «Про Схвалення 
Стратегії розвитку інформаційного суспільства». Отже, у цьому 
документі під визначення електронної послуги підпадає послу-
га, надана населенню та організаціям в електронно-цифровому 
вигляді за допомогою інформаційно-комунікативних Інтернет 
технологій та в подальшому вводиться поняття «е-послуга» [2].  

Електронні послуги, або «е-послуги» мають бути послугами 
державних чи то муніципальних осередків, що надаються з за-
лученням інформаційних накопичень баз даних та захищених 
електронних системи. Головною метою впровадження елект-
ронного управління кожної держави у світі є зміна відносин 
влади з суспільством, розробка алгоритмів взаємовідносин дер-
жави по наданню електронних послуг населенню та осередкам 
бізнесу, а також збільшення участі всіх громад у процесах 
управління суспільством та державою в цілому. Установи дер-
жавної влади та населення потребують простого та зрозумілого 
двостороннього зв’язку, щодо отримання необхідної інформації, 
дієвих консультацій та отримання максимальних кількостей 
державних послуг [1].  

На даний час у суспільстві існують різні підходи до розу-
міння понять таких як «електронні послуги», як «державні 
електронні послуги» та «адміністративні електронні послуги». 
Кількість визначень обумовлено тим, що вітчизняні та іноземні 
науковці наголошують увагу на різних аспектах i базисах вті-
лення в життя та функціонування електронних послуг.  

Насамперед, електронні послуги треба розглядати як важіль 
або як виконавчий захід у системі якісної взаємопраці влади, 
бізнесу і суспільства. Це має бути будь-яка послуга, яка переда-
ється завдяки засобам інформації нібито технологіям спілку-
вання. Мета електронних послуг відображається у підвищенні 
надійності та вдосконаленню діяльності системи державного 
обслуговування, у забезпеченні необхідною інформацією і 
послугами широких прошарків населення. Результатом прак-
тичного прояву електронних послуг в межах програми елект-
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ронного уряду в більш широкому плані постає якісне управ-
ління. 

Концепція електронного урядування полягає у формі пошуку 
державного управління, що сприяє збільшенню ефективності та 
прозорості діяльності органів та установ державної влади та 
органів влади місцевого самоврядування з залученням прогре-
сивних інформаційно-електронних технологій для побудови но-
вого типу держави, що орієнтується на задоволенні замовлених 
потреб громадян [3]. 

Зазначимо, що сама ідея електронного урядування передба-
чає принципово нову структуру спілкування держави з грома-
дянами. 

Отже, урядові структури винаходять шляхи само досконалос-
ті та пошуку моделей в яких є можливість для громадян і біз-
несу отримувати державні послуги завдяки глобальній мережі 
Інтернет. На даний час в Україні вже діють по-перше: Єдиний 
державний портал з надання адміністративних послуг 
(https://poslugy.gov.ua/info/services), по-друге: Кабінет електрон-
них сервісів (https://kap.minjust.gov.ua), по-третє: Портал дер-
жавних послуг (https://igov.org.ua). 

На разі електронні послуги надаються завдяки системі 
«Електронний Уряд» через те, що головними з багатьох завдань 
щодо розвитку інформаційного суспільства є захищеність бази 
даних, її достовірність та соціальна доступність. Вважаємо, що 
потенціал електронних послуг є невичерпним, адже вимоги 
сьогодення розширюють горизонти діяльності надання владою 
інформаційних послуг. Таким чином, електронними повинні 
бути всі публічні послуги, а саме: державні, місцеві муніципаль-
но-адміністративні, соціальні, управлінські тощо. Чи то безкош-
товні, чи за платню, але надання їх виключно в електронному 
вигляді завдяки інформаційно-комунікаційних можливостей. 
Тому, вважаємо, що під електронними послугами в життєдіяль-
ності публічної адміністрації можемо визначити правовідноси-
ни, що виникають завдяки цифровим комунікаційним техноло-
гіям з погляду реалізації конкретних суб’єктивних прав фізичної 
чи юридичної особи за їх зверненням у під час діяльності 
публічної адміністрації. 

https://poslugy.gov.ua/info/services
https://kap.minjust.gov.ua/
https://igov.org.ua/
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КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 

О. В. Ротенберг, аспірант; 
В. В. Лісіца, к. е. н., доцент, доцент кафедри підприємництва, 
торгівлі та біржової діяльності 
Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський універси-
тет економіки і торгівлі» 

Цифровізація виступає як одна з домінуючих тенденцій роз-
витку економіки. Технології та інструменти цифрової економіки 
спонукають компанії переосмислювати традиційні бізнес-про-
цеси та стандарти ведення бізнесу.  

Конкуренція є невід’ємною ознакою ринкової економіки. 
Цифровізація змінила конкурентну динаміку в економіці, ство-
рюючи нові ринки та трансформуючи існуючі. Так, за оцінками 
Світового банку, впровадження цифрових технологій призво-
дить до «розмивання географічних і фізичних кордонів і відкри-
ває нові перспективи для економічного, соціального та культур-
ного розвитку країн, а також до зростання регіональної і гло-
бальної конкурентоспроможності [1]». Отже, для будь-якої краї-
ни підтримка власного технологічного рівня, створення відпо-
відних умов щодо розвитку українських підприємств в напряму 
підвищення їх конкурентоспроможності за умов прискорення 
технологічних змін є стратегічно важливим національним зав-

https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/migration/ua/Report_KIIS_Ukrainian_18.03.2021.pdf
https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/migration/ua/Report_KIIS_Ukrainian_18.03.2021.pdf
https://doi.org/10.32702/2307-2156-2021.6.33
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