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в укр аїнських медіа

Анотація

У статті опи са но особ ли вості медіареп ре зен тації про ектів елек трон но го уря -
ду. За спеціаль ною ме то ди кою ав то ма ти зо ва но го моніто ринґу ЗМІ було  про -
аналізо ва но ди наміку повідом лень про елек трон ний уряд у період 2008–2017
років, ви ок рем ле но по пу лярні інфор маційні май дан чи ки та руб ри ки. На під -
ставі вив чен ня змісту та рівня помітності публікацій скла де но рей тинґ об’єк -
тів медіадис кур су, в тому числі рей тинґи публічних лю дей і реґіонів Украї ни.
По ка за но взаємоз в’я зок медіареп ре зен тації з успішним упро вад жен ням клю чо -
вих ком по нентів е-уря ду в суспільне жит тя і не дос татність до сяг ну то го
медіае фек ту для при швид шен ня ре фор ми дер жав но го управління.

Клю чові сло ва: елек трон не уря ду ван ня, дер жав не управління, моніто ринґ
медіа, медіадис курс, медіае фект, ци то ваність, помітність повідом лень
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Реп ре зен та ция фор ми ро ва ния элек тро нно го
пра ви т ельства в укра ин ских ме диа

Аннотация

В статье опи сы ва ют ся осо бен нос ти ме ди а реп ре зен та ции про ек тов  элект -
рон ного пра ви т ельства. По спе ци аль ной ме то ди ке ав то ма ти зи ро ван но го мо -
ни то рин га СМИ были про а на ли зи ро ва ны ди на ми ка со об ще ний об элек тро нном
пра ви т ельстве в пе ри од 2008–2017 го дов, вы де ле ны по пу ляр ные ин фор ма ци он -
ные пло щад ки и руб ри ки. На осно ве из уче ния со дер жа ния и уров ня за мет нос ти
пуб ли ка ций был со став лен рей тинг об ъ ек тов ме ди а дис кур са, в том чис ле рей -
тин ги пуб лич ных лю дей и ре ги о нов Укра и ны. По ка за на вза и мос вязь ме ди а реп -
ре зен та ции с успеш ным внед ре ни ем клю че вых ком по нен тов е-пра ви т ельства в
об щес твен ную жизнь и не дос та точ ность дос тиг ну то го ме ди а эф фек та для
уско ре ния ре фор мы го су да рствен но го управ ле ния.

Клю че вые сло ва: элек тро нное пра ви т ельство, го су да рствен ное управ ле ние,
мо ни то ринг ме диа, ме ди а дис курс, ме ди а эф фект, ци ти ру е мость, за мет ность
со об ще ний
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Abstract

The paper describes how e-government projects are represented in Ukrainian mass
media. Using automated media monitoring tools, the author has analysed the dyna -
mics of media coverage of e-government issues over the period between 2008 and 2017 
to select the most popular news sites, columns and headlines. The content and notice -
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Інтер нет-тех но логії яв ля ють со бою до волі по туж ний інстру мент транс -
фор мації гро ма дсько го жит тя, при швид шен ня зрос тан ня по каз ників якості
жит тя й підви щен ня ефек тив ності ро бо ти дер жав них органів. У відда леній
пер спек тиві нові медіа здатні роз ши ри ти діапа зон реалізації інно ваційних
управлінських ме ханізмів. Че рез збільшен ня ко муніка тив них мож ли вос тей 
підви щується за лу ченість політич них й адміністра тив них інсти тутів в орга -
нізацію ґло баль них соціаль них про ектів, за без пе чується про зорість їхньої
діяль ності та не упе ред женість в ухва ленні рішень.

Одна че ко ло саль ний по тенціал інтер нет-ре сурсів здебільшо го не за сто -
со вується тією мірою, яка б спри я ла пе реліче ним вище пе ре ва гам. Обме же -
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не, а ча сом примітив не, не про ду ма не ви ко рис тан ня ґло баль ної ком п’ю тер -
ної ме режі ро бить не доцільним освоєння виділе них фінансів та за сто су ван -
ня ви со ко вит рат них тех но логій, котрі ли шень ство рю ють ви димість по -
ліпшен ня си ту ації у сфері управління суспільством, але не за без пе чу ють у
дов гос тро ковій пер спек тиві очіку ва них по зи тив них ефектів. З огля ду на це
потрібне де таль не вив чен ня при чин не вда лих спроб за сто су ван ня інфор -
маційно-ко муніка тив них тех но логій (ІКТ) у ца рині соціаль но-еко номічно -
го роз вит ку та дер жав но го управління.

Для роз крит тя теми важ ли ве зна чен ня має аналіз спо собів пе ре тво рен -
ня дер жав но го управління з ура ху ван ням но вої па ра диг ми і вив чен ня ролі
інфор ма ти зації при ре фор му ванні дер жав но го апа ра ту за су час них умов. В
Україні пи тан ня ми інфор маційно-ко муніка тив но го за без пе чен ня діяль нос -
ті органів вла ди і роз вит ку сис те ми елек трон но го уря ду (е-уря ду) за й ма -
ється низ ка вче них: І.Коліушко, О.Орлов, А.Се ре нок, А.Ко лодій, Е.Ємель я -
нен ко, П.Кліму шин та ін.

Заз ви чай дум ка вче них по ля гає в тому, що “пе рехід до над ан ня дер жав -
них і муніци паль них по слуг в елек трон но му виг ляді сприяє поліпшен ню
якості жит тя гро ма дян та умов для ве ден ня бізне су. Інстру мен ти елек трон -
но го уря ду зни жу ють адміністра тивні бар’єри і рівень ко рупції, за ощад жу -
ють час гро ма дян, спро щу ють реєстрацію ком паній, от ри ман ня по год жень і
доз волів” [Галь ци на, 2016: с. 152]. Тому ши ро ке впро вад жен ня про ектів
елек трон но го управління є одним із пріори тетів “Стра тегії ре форм — 2020”
для мо дернізації укр аїнської дер жа ви. При цьо му не лише політичній еліті
не обхідна поінфор мо ваність про ці про ек ти, а й на се лен ню як основ но му
спо жи ва чеві дер жав них по слуг. Фор му ван ня елек трон но го уря ду пе ре дба -
чає на явність у гро ма дян не обхідних знань і на ви чок для опти маль но го його
ви ко рис тан ня, мо ти вацію гро ма дян до за сто су ван ня но вих сервісів, а та кож
клієнто зорієнто ва ний вибір кон крет ної тех но логії під різні проекти.

Озна йом лен ня на се лен ня із фор ма ми елек трон ної взаємодії з дер жа -
вою, як пра ви ло, відбу вається че рез дос тупні їм за со би ма со вої інфор мації.
Тому кро ки з удос ко на лен ня дер жав но го управління не мог ли за ли ши ти ся
не поміче ни ми для ЗМІ. Доцільність упро вад жен ня, особ ли вості за сто су -
ван ня, соціаль но-політичні й еко номічні наслідки інфор ма ти зації дер жав -
но го апа ра ту останнім ча сом ши ро ко висвітлю ють як у ма теріалах мас-
 медіа, так і в публікаціях на уко во-по пу ляр них ви дань, крім того ініціюється
об го во рен ня у блоґах і на фо ру мах, тоб то мож на го во ри ти про існу ван ня
особ ли во го медіадис кур су з те ма ти ки елек трон но го уряду.

Та ким чи ном, опис медіадис кур су про елек трон ний уряд пев ною мірою
відоб ра жає рівень го тов ності гро ма дян до за сто су ван ня відповідних про -
ектів і до по мо же за тор кну ти такі назрілі пи тан ня: наскільки да ле ко в
Україні за й шло усвідом лен ня по тре би у зміні ролі дер жа ви і гро ма дя нсько -
го суспільства, а та кож як ба га то лю дей го тові бути відкри ти ми до но во го ба -
чен ня про блем дер жав но го управління та шляхів їх роз в’я зан ня. Оціню ва ти
рівень го тов ності на се лен ня (на прик лад, шля хом ма со во го опи ту ван ня)
поки за ра но че рез відсутність по ши ре них елек трон них сервісів в орга нах
вла ди і не сфор мо ваність став лен ня до них з боку по тенційних спо жи вачів.
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На у ко ве осмис лен ня при чин ви ник нен ня та кої си ту ації видається особ ли во 
актуальним.

Для по вноцінно го по ши рен ня елек трон них форм взаємодії з орга на ми
вла ди не обійти ся без опе ра тив но го медіависвітлен ня се ред різних цільо вих 
ау ди торій, тому мета статті — уза галь ни ти публікації з да ної тема та з’я су ва -
ти, чому за вель ми серй оз но го інфор му ван ня ре зуль та ти впро вад жен ня
про ектів елек трон но го уря ду й досі за ли ша ють ся не за довільни ми. У про по -
но ваній розвідці ви ок рем ле но роль мас-медіа в про цесі впро вад жен ня елек -
трон но го уря ду, опи са но особ ли вості висвітлен ня в медіа інно ваційних про -
ектів дер жав но го ре фор му ван ня для різних видів ЗМІ і для різних груп на -
се лен ня. Го лов ною пе ре ду мо вою досліджен ня є утвер джен ня взаємоз в’яз ку 
медіареп ре зен тації теми з успішним втілен ням про ектів елек трон но го уря -
ду в гро ма дське жит тя: за умо ви реґуляр ної ак тив ної інфор маційної кам -
панії вар то очіку ва ти пев них по зи тив них зру шень у за зна че но му процесі.

Про нові фор ми над ан ня дер жав них по слуг на се лен ня дізнається з різ -
них медіад же рел, після чого тема об го во рюється на рівні міжо со бистісно го
спілку ван ня і глиб ше вхо дить у по всяк ден ний вжи ток. Тут важ ли во ви хо -
ди ти з того, що при впро вад женні інно вацій функціями ЗМІ є не тільки
інфор му ван ня, а й фор му ван ня гро ма дської дум ки, мобілізація на се лен ня
та ко ор ди нація соціаль них дій. Аудиторія, ак тив но за лу че на до медіадис -
кур су, спи ра ю чись на пе ревірені дже ре ла і гра мот но відби ра ю чи потрібні
відо мості, з більшою ймовірністю ви хо ди ти ме на інтер нет-пред став ниц тва
органів вла ди як офіційний ре сурс уря до вої інфор мації і буде успішніше
орієнту ва ти ся в но вих мож ли вос тях спро щен ня кон крет них транс акцій з
орга на ми влади.

Не слід за бу ва ти, що крім ба га то ти раж них медіа є спеціалізо вані періо -
дичні ви дан ня, що орієнту ють ся на особ ли ву ау ди торію, — де ржслуж бовців, 
гро ма дських діячів, політич ну й еко номічну еліту дер жа ви та всіх тих, хто
зацікав ле ний у дер жав но му ре фор му ванні Украї ни. Такі лідери ду мок за -
зви чай до лу чені до дис кусій щодо про ектів елек трон но го уря ду як такі, що
ма ють прак тич ний досвід, во лодіють те о ре тич ни ми знан ня ми і спи ра ють ся
на успішні прак ти ки впро вад жен ня в інших краї нах. Май дан чи ком для гро -
ма дських слу хань вис ту па ють якісні періодичні ви дан ня і їхні онлайн-
 версії, що справ ля ють да ле ко не останній вплив на пе рехід до но вої па ра диг -
ми дер жав но го адміністру ван ня.

Отже, об’єктив на реп ре зен тація про ектів елек трон но го уря ду в мас- ме -
діа слу гує клю чо вою підста вою для фор му ван ня уста ле ної дум ки й чіт ких
уяв лень про важ ливість но вих при нципів і ме ханізмів дер жав но го управ -
ління. Про ек ти е-уря ду по кли кані за без пе чи ти пра ва гро ма дян і ор ганізацій
на дос туп до дер жав них по слуг, до інфор мації про струк ту ру і функції
органів вла ди. Крім того, ме тою та ких про ектів є реалізація мож ли вос тей
впли ву гро ма дян на діяльність дер жав них уста нов і гро ма дсько го кон тро лю
над їхньою ро бо тою. Сервісно зорієнто ва на дер жа ва на ма гається ав то ма ти -
зу ва ти свої види діяль ності, щоб ско ро ти ти час і по лег ши ти про це ду ру
взаємодії з фізич ни ми та юри дич ни ми осо ба ми. Як пра ви ло, гро ма дя ни не
за вжди усвідом лю ють, наскільки про стим і про зо рим може бути от ри ман ня
по слуг від дер жа ви, яки ми рівноп рав ни ми мо жуть бути відно си ни при
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реалізації їхніх індивіду аль них за вдань, включ но з не сподіва ни ми “под а -
рун ка ми” від дер жус та нов (на прик лад, у виг ляді на ра ху ван ня суб сидій без
па пе ро вої тя га ни ни, одер жан ня под ат ко вих зни жок для підприємців без
відвіду ван ня кабінетів).

Емпірич на база і ме то до логія досліджен ня

Ви хо дя чи з опи са ної вище про блем ної си ту ації, не обхідно про а налізу -
ва ти, як події, по в’я зані з елек трон ним уря дом, висвітлю ють ся в укр аїн -
ських ЗМІ, як із пли ном часу зміню вав ся інте рес до них з боку ЗМІ та які з
цих подій є на й по пу лярнішими в медіа і найбільш впли во ви ми для ма со вої
ау ди торії. Як основні ме то ди досліджен ня ви ко рис та но ав то ма ти зо ва ний
моніто ринґ ЗМІ із за сто су ван ням сис те ми Медіалогія1. Ця сис те ма ав то ма -
тич но опраць о вує 500 000 повідом лень ЗМІ і 50 мільйонів повідом лень со ц -
медіа на добу, 350 мільйонів повідом лень се ред 800 мільйонів ко рис ту вачів
соціаль них медіа на тиж день.

Від 2004 року роз по ча ли ся об го во рен ня на на уко вих кон фе ренціях і ста -
ли з’яв ля ти ся перші на укові публікації укр аїнських уче них з те ма ти ки елек -
трон но го уря ду, а вже 2007 року було ухва ле но За кон Украї ни “Про основні
при нци пи роз вит ку інфор маційно го суспільства в Україні на 2007–2015
роки” [За кон Украї ни, 2007]. У зв’яз ку з цим є при пу щен ня, що па ра лель но з 
цими подіями по ча ли з’яв ля ти ся й перші медіаповідом лен ня, зорієнто вані
на ма со ву ау ди торію. Тому за вихідну точ ку роз гля ду медіадис кур су взя то
2004 рік. За ре зуль та та ми моніто ринґу було скла де но емпірич ну базу, що
охоп лює повідом лен ня укр аїнських мас-медіа в період від ве рес ня 2004
року до ве рес ня 2017 року.

Моніто ринґ про во ди ли із вклю чен ням реґіональ но го фільтра, тоб то
тільки сто сов но укр аїнських ЗМІ. Для фор му ван ня бази да них було ви ок -
рем ле но медіаповідом лен ня, в яких зустріча ли ся такі сло ва: “елек трон ний
уряд / элек тро нное пра ви т ельство / e-government” або “елек трон не уря ду -
ван ня / елек трон не управління / e-governance”. Щоб по вною мірою оцінити
охоп лен ня та об сяг аналізо ва но го яви ща, цих клю чо вих слів, ясна річ, не -
дос тат ньо. Про те до за вдань цьо го досліджен ня не вхо ди ло за глиб лю ва ти ся
в кон кретні ме ханізми елек трон но го уря ду, які цілком при й нят но мо жуть
бути реп ре зен то ва ни ми в медіа на реґіональ но му чи місце во му рівнях (на -
прик лад, елек трон на дек ла рація, відкриті дані, елек тронні пе тиції). До -
цільність аналізу зібра но го емпірич но го ма теріалу по ля га ла саме в тому,
щоб ви ок ре ми ти за галь ний кон цепт елек трон но го уря ду, сфор мо ва ний ЗМІ 
у гро мадській думці.

Після ство рен ня бази да них кількість повідом лень за за зна че ний період
ста но ви ла 5 317, у тому числі унікаль них — 2 988 і пе ре друків — 2 329 (див.
рис. 1). Інши ми сло ва ми, у се ред ньо му кож не повідом лен ня дуб лю ва ло ся
тро хи менш як один раз. У под аль шо му тре ба буде з’я су ва ти, чому те ма ти ка
но вих форм взаємодії з орга на ми вла ди не стає пред ме том медіасю жетів, що
їх підхоп лю ють інші ЗМІ й ініціюють об го во рен ня у соціаль них медіа.
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Рис. 1. Кількість ориґіна льних і пе ре дру ко ва них повідом лень
 про елек трон ний уряд у період від 2004 до 2017 року

Перші зга ду ван ня про елек трон ний уряд як окре мий на прям у ре формі
дер жав но го управління в Україні да ту ють ся 2008 ро ком (див. рис. 1). Інфор -
маційним при во дом ініціюва ти об го во рен ня цих про ектів для мас-медіа по -
слу гу ва ло впро вад жен ня про стих адміністра тив них реґла ментів, по в’я за -
них з утвер джен ням при нципів роз вит ку інфор маційно го суспільства (2007 
рік). Най суттєвіший вне сок в об го во рен ня інно ваційних форм ро бо ти орга -
нів вла ди на рівні ма со вої ау ди торії по яс нюється реалізацією кон цепції роз -
вит ку елек трон но го управління, яку після ухва лен ня по ча ли ак тив но ви -
світлю ва ти жур налісти (2010–2013). У цей період мож на го во ри ти про
реґуляр ну по я ву те ма ти ки елек трон но го уря ду в ЗМІ: при близ но 600–700
повідом лень на рік. У період “Євро май да ну” (2014–2015) зафіксо ва но най -
більший сплеск повідом лень із досліджу ва ної те ма ти ки, адже тоді ши ро ко
об го во рю ва ли ся про бле ми адміністра тив ної ре фор ми, пи тан ня підкон т -
роль ності та про зо рості вла ди, ан ти ко рупційні ініціати ви тощо. Про те в
останні два роки спос терігається різкий спад інте ре су мас-медіа до інно -
вацій у сфері дер жав но го управління.

Різно манітні ка на ли інфор мації апе лю ють до різної ау ди торії, тому важ -
ли во роз гля ну ти, в яких ти пах ЗМІ на й частіше висвітлю ва ла ся ця подія
(див. рис. 2). На йак тивніше тему елек трон но го уря ду об го во рю ва ли в інтер -
нет-ви дан нях (265 повідом лень), що цілком зро зуміло, по за як ці про ек ти
втілю ють ся в се ре до вищі ґло баль ної ком п’ю тер ної ме режі. Але на дру го му
місці за кількістю повідом лень опи ни ли ся інфор ма г ентства, мета яких —
 обслуговувати і по ста ча ти опе ра тив ну і пе ревірену інфор мацію ре дакціям
га зет, ча со писів, те ле ба чен ню, радіомов лен ню, а та кож іншим мас-медіа.
Цілком логічно очіку ва ти по ши рен ня повідом лень інфор маґентств у тра -
диційних ЗМІ, але в рам ках досліджу ва но го медіадис курсу цьо го не  спо -
стерігається: у су куп ності тра диційни ми ЗМІ опри люд не но тільки 217
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повідом лень. Така си ту ація ри зи кує за ли ши ти про ек ти елек трон но го уря ду
“річчю в собі” — суто для обізна них й ак тив них інтер нет-ко рис ту вачів. При
цьо му поза впли вом за ли шать ся гро ма дя ни, котрі не охоп лені інтер нет-ви -
дан ня ми, а тому не змо жуть ско рис та ти ся пе ре ва га ми циф ро вої цивілізації.

Рис. 2. Кількість повідом лень про елек трон ний уряд за ти пом ЗМІ
(2004–2017)

Го лов ни ми дже ре ла ми інфор мації про елек трон ний уряд в Інтер неті
ста ли ре сур си для са мостійно го розміщен ня прес-релізів (див. рис. 3). По -
пу лярність та ких інтер нет-ре сурсів дає змо гу по ши ри ти їх швид ко й на ве -
ли ку ау ди торію. Прес-релізи та кож ав то ма тич но транс лю ють ся в аґреґато -
рах но вин (на прик лад, Яндекс. Но ви ни, Но ви ни Google, Но ви ни МЕТА,
Глав Порт, Но во те ка, Инфо ро тор, UAport, NewsIsFree, TraceIT, WLNA) і
RSS-стрічках жур налістів, що знач но спро щує ро бо ту з по ши рен ня но вин.

Пер шим за по пу лярністю висвітлен ня теми елек трон но го уря ду став
Pr.adcontext.net (http://pr.adcontext.net/), без кош тов ний сервіс ти ра жу ван -
ня прес-релізів ком паній (близь ко 350 повідом лень). Дру гий за за без пе чен -
ням публікації но вин ре сурс B2Blogger.com (http://b2blogger.com/) відстає
від лідера на 100 повідом лень, бо надає платні по слу ги з розміщен ня по -
відом лень і мен шою мірою за сто со вується се ред PR-служб і но вин них аґен -
цій органів вла ди. Про те ця інфор маційна служ ба про по нує при ват ним ком -
паніям і дер жус та но вам за без пе чу ва ти впізна ваність у Ме режі шля хом ре -
ґу ляр но го ви пус ку но вин у стрічках провідних Онлайн-ЗМІ, а отже, має
поліпши ти ся ви димість у ре зуль та тах по шу ку за ра ху нок ши ро кої ци то ва -
ності, підви щить ся приріст ак тив них по си лань і збільшит ься відвіду ван ня
сай та та впізна ваність об’єкта ува ги медіа.

Далі у спис ку дже рел інфор мації йдуть інтер нет-ви дан ня, які при свя -
ти ли досліджу ваній те ма тиці від 120 до 60 повідом лень, а саме: но винний
по ртал “Укра и на Се год ня” (ukraine-today.net — який при сутній у ме режі
від 2003 року і публікує ко роткі тек стові ма теріали но вин но го ха рак те ру),
інфор маційно-но вин ний аґреґатор “Gigamir.net” (по зиціонується як сайт
вільної жур налісти ки), інтер нет-по ртал “Все ком мен та рии” ( vsekom men -
ta rii.com — на да ний мо мент при пи нив своє існу ван ня). Важ ли во, що
за клю чо ви ми сло ва ми до топ-де сят ки дже рел за кількістю повідом лень
по тра пи ли такі значні й ав то ри тетні онлайн-ви дан ня, як “Кор рес пон дент”
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(https://korrespondent.net/), “Фо кус” (https://focus.ua/), “Лига”
(www.liga.net/), тоб то по пу лярні се ред лідерів ду мок суспільно-політичні
ча со пи си до волі час то звер та ють ся до озна че ної теми.

Рис. 3. Дже ре ла за кількістю повідом лень

Отже, те ма ти ка елек трон но го уря ду пер шою чер гою роз кри вається у
прес-релізах і охоп ле на ау ди торією но вин них аґреґаторів і RSS-стрічок.
Слід про дов жу ва ти ак тив но розміщу ва ти фак то логічну інфор мацію на та -
ких ре сур сах, що в под аль шо му буде ви ко рис та но зацікав ле ни ми жур на -
ліста ми і блоґера ми або пе ре дру ко ва но в інших медіа із ви хо дом на ма со ву
ау ди торію.

Про те важ ли во усвідо ми ти зна чущість того чи іншо го дже ре ла, зок ре ма: 
наскільки помітні, ци то вані та змістовні опубліко ву вані в них ма теріали.
Для оціню ван ня цьо го роз роб ле но МедіаІндекс повідом лен ня — по каз ник
сис те ми Медіалогія, що дає змо гу якісно про а налізу ва ти ефек тивність
PR-дій, опи са ти ре зуль тат впли ву медіадис кур су з кон крет ної те ма ти ки.
Індекс об чис лю ють ав то ма тич но із за сто су ван ням тех но логій лінґвістич но -
го аналізу за ме то ди кою, роз роб ле ною ком панією “Медіалогія” спільно з
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уче ни ми-ма те ма ти ка ми та аналіти ка ми мас-медіа і PR. Індекс може ко ли ва -
ти ся в меж ах від –1000 до +1000 для кож но го повідом лен ня за леж но від
тону зга ду ван ня (по зи тивні чи неґативні), ци то ва ності (за кількістю ма -
теріалів ЗМІ без са мо ци ту ван ня і з ура ху ван ням впли во вості ЗМІ) та по -
мітності повідом лен ня (за об ся гом повідом лен ня, його роз та шу ван ням на
сторінці, відвіду ван ням, на кла дом тощо). При аналізі МедіаІндек су за до -
сліджу ва ний період всі індек си для кож но го повідом лен ня зі зга ду ван ням
об’єкта підсу мо ву ють. Чим ви щий індекс, тим яс кравіше й повніше реп ре -
зен то ва ний об’єкт у ЗМІ. Так, для досліджу ва ної те ма ти ки щодо 5 317
повідом лень су мар ний МедіаІндекс ста но вить 1692,76.

Так само як сто сов но ди наміки за кількістю повідом лень, цікаво роз гля -
ну ти зміни МедіаІндек су в часі (див. рис. 4). За леж но від того, як у тому чи
іншо му ча со во му проміжку змінюється то нальність повідом лень, мож на су -
ди ти про пра вильність ве ден ня кам панії з висвітлен ня різно манітних про -
ектів елек трон но го уря ду. Найіде альнішою є си ту ація, коли за мінімуму
повідом лень до ся га ють ви со ких зна чень МедіаІндек су. У про ти леж но му
разі ви хо дить, що час і сили, при свя чені по ши рен ню прес-релізів і
публікації чис лен них повідом лень, може бути змар но ва но, якщо помітність
і ци то ваність цих повідом лень ви яв лять ся низ ь ки ми. Нап рик лад, стабільна
кількість повідом лень у 2012 і 2013 ро ках не спри я ла роз вит ку медіадис кур -
су з те ма ти ки елек трон но го уря ду (зна чен ня МедіаІндек су не пе ре ви щу ва -
ло 100), тоді як деякі інфор маційні при во ди у 2015 і в 2017 ро ках дали змо гу
з мен шою кількістю повідом лень до сяг ти ви со ких зна чень МедіаІндексу.

Рис. 4. Ди наміка МедіаІндек су (21.09.2004–21.09.2017)

Роз поділ МедіаІндексів за дже ре ла ми повідом лень под а но на ри сун ку 5. 
Най ви щий по каз ник має інтер нет-ви дан ня “Кор рес пон дент” (індекс = 242),
що свідчить про постійну ува гу ре дакції та жур налістів цьо го ЗМІ до
висвітлен ня те ма ти ки елек трон но го уря ду. При цьо му ча со пис “Кор рес пон -
дент” не був ліде ром за кількістю повідом лень (64 за мак си му му повідом -
лень 348 — див. рис. 4). Далі за змен шен ням МедіаІндек су йдуть інфор -
маційні аґентства “Уніан” (індекс = 143) і “Українські но ви ни” (індекс =
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137), котрі за кількістю повідом лень навіть не по тра пи ли до де сят ки дже рел. 
З іншо го боку, ті інтер нет-медіа, що розмісти ли більшу кількість повідом -
лень (Pr. adcontext. net, B2Blogger. com — див. рис. 4), не по тра пи ли до
топ-дже рел за МедіаІндек сом, тоб то опубліко ва на інфор мація про й шла не -
помітною і не спра ви ла без по се ред ньо го впли ву на фор му ван ня гро ма д -
ської думки.

Рис. 5. Дже ре ла повідом лень за МедіаІндек сом

За те ма ти кою елек трон но го уря ду нижні ряд ки спис ку дже рел за зна чен -
ням МедіаІндек су посіли по пу лярні інтер нет-ЗМІ: “Дело”, “Лига”, “Ком со -
мо льская прав да в Укра и не”, “Обоз ре ва тель”, “Га зе та.UA” (індек си ко ли ва -
ють ся від 40 до 80). Оче вид но, що за та ких низ ь ких оцінок вплив на фор му -
ван ня дис кур су про елек трон ний уряд у пе реліче них ЗМІ слаб ший. Про те в
будь-яко му разі їх не мож на іґно ру ва ти і тре ба вклю ча ти в медіап лан, адже
їхні МедіаІндек си ма ють ненеґативні зна чен ня. Ці інфор маційні май дан чи ки
до по мо жуть вий ти на потрібну цільо ву ау ди торію і да дуть змо гу успішніше
публіку ва ти інфор мацію про інно вації у сфері елек трон но го управління.

Успіх медіадис кур су за ле жить не тільки від кількості повідом лень і
дже рел по ши рен ня. Не а би я ко го зна чен ня, бе зу мов но, над а ють змісту, що
його мож на сха рак те ри зу ва ти за руб ри кацією, то ном на га ду вань і те ма ти -
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кою цих повідом лень. Руб ри ки і за го лов ки зор ганізо ву ють і по лег шу ють по -
шук у ба га то манітті інфор маційно го по то ку ре ле ван тних для чи тачів но вин, 
спря мо ву ють ро зуміння їх че рез пра виль не по зна чен ня місця кон крет но го
ма теріалу в струк турі за галь но го медіадис кур су. Крім того, на вко ло тієї чи
іншої руб ри ки і зби рається відповідна цільо ва ау ди торія, яка, орієнту ю чись
на розділи, здат на глиб ше зро зуміти медіакон тент. Отже, якщо виз на чи ти, у
яких руб ри ках на й частіше з’яв ля ють ся повідом лен ня про елек трон ний
уряд, мож на зро зуміти сфе ри найбільшої зацікав ле ності у функціону ванні
інно ваційних про ектів дер жав но го управління, а та кож побічно з’я су ва ти
сфор мо ва ну медіадис кур сом цільо ву ау ди торію. У про чи танні да них таб -
лиці 1 не обхідно вра хо ву ва ти, що деякі повідом лен ня фіксу ва ли ся у двох
руб ри ках, якщо вони рівноз нач но мог ли бути відне сені до них за змістом,
тому за галь на кількість повідом лень у руб ри ках (6 748) пе ре ви щує за галь ну 
кількість досліджу ва них повідом лень (5 317).

Таб ли ця 1

Роз поділ повідом лень про елек трон ний уряд за руб ри ка ми 

№ Наз ва руб ри ки Кількість  
повідом лень

% від за галь ної кількості
повідом лень у руб ри ках

1 Вла да 2977 40,5

2 Ви сокі тех но логії 1897 25,8

3 Інше  976 13,3

4 Торгівля та по слу ги  224  3,0

5 Реґіональ ний рівень  212  2,9

6 Фіна нси   64  0,9

7 Пра во   60  0,8

8 За кор до ном   51  0,7

9 Міжна родні відно си ни   40  0,5

10 На у ка і освіта   38  0,5

11 Відстав ки і при зна чен ня   34  0,5

12 Будівниц тво і не ру хомість   31  0,4

13 Суспільство і соціаль на сфе ра   25  0,3

14 ЗМІ   24  0,3

15 Здо ров ’я і ме ди ци на   24  0,3

16 Бізнес і підприємниц тво   24  0,3

17 Тру дові відно си ни   19  0,3

18 Тран спорт   17  0,2

19 Рек ла ма і PR   11  0,1

У зв’яз ку з тим, що елек трон ний уряд є втілен ням ви со ких тех но логій в
орга нах вла ди, цілком логічно, що більшість повідом лень по тра пи ли до руб -
рик “Вла да” (40,5 %) і “Ви сокі тех но логії” (25,8 %). П’я та час ти на повідом -
лень опи ни ла ся в руб ри ках “Інше”, “Торгівля та по слу ги”, “Реґіональ ний
рівень” (ку му ля тив на час тка їх дорівнює 19,2%). При чо му пе релічені роз -
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діли да лекі від за яв ле них пре фе ренцій елек трон но го уря ду і не по в’я зані
без по се ред ньо з очіку ван ня ми пе ре хо ду до сервісно зорієнто ва них ме ханіз -
мів дер жав но го управління. До руб ри ки “Суспільство і соціаль на сфе ра”
вклю че но тільки 25 повідом лень (0,3%), і вона пе ре бу ває на 13 місці, хоча
про ек ти елек трон но го уря ду без по се ред ньо сто су ють ся соціаль них по слуг,
над а ва них орга на ми вла ди. Те саме мож на ска за ти про руб ри ки “Бізнес і
підприємниц тво” та “Пра во”, на які в су куп ності при па дає тро хи більш як
один відсо ток (1,1%). Оче вид но, що те ма ти ка аналізо ва них публікацій ще
не дос тат ньо по вно за тор кує пи тан ня про роль інфор ма ти зації дер жав но го
апа ра ту в пе ребігу зво рот но го зв’яз ку як з гро ма дя на ми, так і з бізне сом; бра -
кує пра во вої інфор мації, на прик лад про те, яких взаємодій з чи нов ни ка ми
мож на уник ну ти і які дії мож на пе ренес ти в дис танційний ре жим.

За га лом аналіз руб ри кації медіаповідом лень засвідчує, що українські
жур налісти на й частіше по нят тя “е-уряд” об ме жу ють ка те горіями “вла да”,
“ви сокі тех но логії”, “інфор ма ти зація”, що не охоп лює ідей і при нципів так
зва но го “гра мот но го управління” (“good governance”). Така кон цепція  пе -
ред бачає пря му участь гро ма дя нсько го суспільства в ухва ленні рішень,  до -
ступність інфор мації та про зорість дій органів вла ди, без по се ред ню під -
звітність чи нов ників пе ред на се лен ням. Як за зна чає І.Ко леснічен ко, у краї -
нах із роз ви не ним гро ма дя нським суспільством цей кон цепт пер шою чер -
гою по в’я за ний з по си лен ням кон тро лю гро ма дян над вла дою (для чого, на -
прик лад, вво дять публічні оцінні по каз ни ки діяль ності уря ду) [Ко леснічен -
ко, 2014: с. 55]. Та кий гро ма дський кон троль здійснюється не без участі
мас-медіа, де ау ди торія дізнається про діяльність органів вла ди і здат на
оцінити міру ефек тив ності їхньої ро бо ти. Отже, роз ви ток елек трон но го
уря ду не має об ме жу ва ти ся тех но логічною скла до вою, бо крім цьо го важ ли -
во пе ре дба чи ти соціальні про гра ми, ви хо ди ти з еко номічної доцільності та
зва жа ти на пра во вий контекст.

Рис. 6. Тон зга ду вань у ЗМІ

У пе ребігу моніто ринґу була мож ливість вирізни ти тон зга ду вань до -
сліджу ва ної те ма ти ки у ЗМІ (див. рис. 6). Ви со кий відсо ток не й траль них
оцінок (98 %) по в’я за ний з тим, що до цієї ка те горії по трап ля ли як влас не
статті без жод но го за бар влен ня чи зі зба лан со ва ни ми оцінка ми, так і ті
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статті, що їх сис те ма ав то ма тич но не змог ла од но знач но віднес ти до ка те -
горії “неґатив них” або “по зи тив них”. Однак при порівнянні тону зга ду вань
ви яв ляється, що про ек ти елек трон но го уря ду висвітлю ють ся більшою мi -
рою по зи тив но, ніж неґатив но (83 і 11 публікацій відповідно). Для точ -
нішого оціню ван ня то наль ності змісту потрібне де таль не вив чен ня кож но го 
із 5 223 повідом лень, відне се них до ка те горії “не й тральні”. Як пра ви ло, така
про це ду ра ви ко нується не одним ко ду валь ни ком і пе ре дба чає більше орга -
нізаційних і ма теріаль них ре сурсів, про те може роз гля да ти ся як пер спек -
тив ний на прям под аль шо го досліджен ня.

Щоб вий ти на змісто вий ха рак тер повідом лень про е-уряд, важ ли во роз -
гля ну ти, які об’єкти найбільшою мірою за тор кує ця тема. Під об’єкта ми тут
ро зуміють будь-яке по зна чен ня, що відси лає до діяль ності різно го роду
соціаль них ак торів (ге ог рафічні точ ки, політичні організації, публічна фi -
зич на або юри дич на осо ба) і є на й частіше зга ду ва ним у рам ках того чи іншо -
го медіадис кур су. У та кий спосіб мож на спос терігати ієрархію ре фе рен цій -
них ка те горій, з яки ми істо рич но по в’я зані зміни в струк турі дер жуп рав -
ління або від яких за ле жить май бутній роз ви ток гро ма дських про ектів у
досліджу ваній ца рині. У таб лиці 2 под а но 20 на й частіше зга ду ва них об’єк -
тів цієї теми за кількістю повідом лень.

Таб ли ця 2

Рей тинґ об’єктів медіадис кур су за кількістю повідом лень 

Рей -
тинґ Наз ва об’єкта Кількість 

повідом лень
% від за галь ної кі ль -

кості повідом лень

 1 Елек трон ний уряд 5317 100,0 

 2 Украї на 2823 53,1

 3 Російська Фе де рація 1665 31,3

 4 США  691 13,0

 5 Кабінет Міністрів Украї ни  675 12,7

 6 Євро пе йський Союз  530 10,0

 7 Вер хов на Рада Украї ни  516  9,7

 8 Facebook  500  9,4

 9 Мос ква  492  9,3

10 Microsoft  388  7,3

11 Ве ли ка Бри танія  338  6,4

12 Харківська об ласть  337  6,3

13 Естонія  333  6,3

14 Співдружність не за леж них дер жав  269  5,1

15 Віктор Яну ко вич  258  4,9

16 Німеч чи на  233  4,4

17 Рес публіка Крим  221  4,2

18 Ка зах стан  214  4,0

19 Грузія  207  3,9

20 Путін Во ло ди мир  200  3,8
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З на ве де но го пе реліку об’єктів було ви ок рем ле но такі гру пи об’єктів:
реґіони, орга ни вла ди і ком панії. За реґіональ ним по каз ни ком повідом лень
перші два ряд ки рей тинґу посіли Украї на і Російська Фе де рація (51 і 31%
відповідно). Найімовірніше, краї ни порівню ють ся че рез досі не зжиті збіги
у струк турі дер жав но го апа ра ту і з огля ду на ре зуль та ти онов лен ня дер жав -
но го управління. Най частіше та кож зга ду ва ли ся США та Євро пе йський
Союз (13 і 10%) у зв’яз ку з ак тив ним про су ван ням адміністра тив них ре -
форм в уря дах цих країн і за галь ною орієнтацією на євроінтеґрацію. У де я -
ких ви пад ках зга ду ва ли ся Співдружність не за леж них дер жав та окремі
краї ни Євро пе йсько го Со ю зу: Ве ли ка Бри танія, Естонія і Німеч чи на, що та -
кож свідчить про до волі ви со кий інте рес до досвіду євро пе йських і  пост -
радянських дер жав у цьо му на прямі. Се ред укр аїнських реґіонів було  ви -
окрем лено Харківську об ласть (12 місце в рей тинґу) і Рес публіку Крим (17
місце у двад цятці).

Дру га гру па об’єктів за зга ду ван ням елек трон но го уря ду вклю чає орга -
ни вла ди різних рівнів, але до верхніх рядків рей тинґу по тра пи ли Кабінет
Міністрів Украї ни та Вер хов на Рада Украї ни (12% і 9% від усіх повідом лень
відповідно). Саме вони без по се ред ньо по в’я зані із не обхідністю пе ре тво -
рен ня при нципів публічно го адміністру ван ня, і успіх цьо го на пря му ба га то
в чому за ле жить від політич ної волі цен траль них органів вла ди.

З треть ої гру пи до двад цят ки об’єктів медіадис кур су ввійшли дві ком -
панії: Facebook (9,4%), Microsoft (7,3%) — всесвітні гіган ти в індустрії те ле -
ко мунікаційних по слуг і про грам но го за без пе чен ня. Українські IT-ком панії 
не по тра пи ли в цей ше рег, оскільки здійсню ють такі сервіси різні ком панії, і
вони рідко ста ють об’єктом об го во рен ня у ЗМІ. З од но го боку, відсут ня мо -
но полія на над ан ня по слуг, а з іншо го — важ ко відсте жи ти відповідальність
не ве ли ких фірм за освоєння бюд жет них за собів, виділе них на роз роб лен ня
про ектів елек трон но го уря ду.

Точнішим буде пе релік об’єктів медіадис кур су за МедіаІндек сом, де
клю чові по зиції рей тинґу в цьо му ра курсі дещо поміня ли ся (див. табл. 3).
До да ли ся чинні ак то ри укр аїнської політики: В.Грой сман, П.По ро шен ко,
А.Яце нюк. З чис ла іно зем них політиків до спис ку по тра пи ли тільки А.Аб -
ро мавічус і В.Путін. Окре мо вирізняється пер со на Вікто ра Яну ко ви ча як
єди но го політика зі спис ку на й по пу лярніших об’єктів (див. табл. 2), але вод -
но час та ко го, що не по тра пив до рей тинґу об’єктів за МедіаІндек сом (див.
табл. 3). За гру пою реґіональ них сю жетів ціка вим є той факт, що МедіаІн -
декс по ка зує більшу впли вовість повідом лень, по в’я за них зі США, ніж
повідом лень, що зга ду ють Російську Фе де рацію в темі е-уря ду. Так, у рей -
тинґу об’єктів медіадис кур су за кількістю повідом лень ка те горія “Російська 
Фе де рація” йшла одра зу після “Украї ни” і посідала третій ря док (1 665 по -
відом лен ня), але за МедіаІндек сом об’єкт “Російська Фе де рація” опус тив ся
на 9 ря док (індекс = 243,21). Зга ду ван ня США в повідом лен нях про елек -
трон ний уряд зустріча ють ся рідше (691 повідом лен ня), на томість ви я ви ли -
ся в півто ра раза зна чимішими (індекс = 372,6) за повідом лен ня зі зга ду ван -
ням Російської Фе де рації. Отже, досвід США в по бу дові елек трон но го уря -
ду жур налісти роз гля да ють уважніше і глиб ше, що обґрун то вується три -
валішою історією і ре зуль та та ми роз вит ку елек трон но го уря ду США.
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Таб ли ця 3

Рей тинґ об’єктів медіадис кур су за МедіаІндек сом 

Рей -
тинґ Наз ва об’єкта МедіаІндекс % від за галь но го

МедіаІндек су

 2 Елек трон ний уряд 1692,76 100,0 

 1 Украї на  1829,7 108,1 

 3 Кабінет Міністрів Украї ни  492,33 29,1

 4 Вер хов на Рада Украї ни  453,65 26,8

 5 США  372,60 22,0

 6 Facebook  260,92 15,4

 7 Грой сман Во ло ди мир  252,09 14,9

 8 Євро пе йський Союз  249,52 14,7

 9 Російська Фе де рація  243,21 14,4

10 Абромавічус Айварас  231,65 13,7

11 По ро шен ко Пет ро  218,10 12,9

12 Харківська об ласть  195,91 11,6

13 Естонія  185,70 11,0

14 Microsoft  182,97 10,8

15 Рес публіка Крим  157,00  9,3

16 Дніпро пет ро вська об ласть  146,17  8,6

17 При ват Банк  135,25  8,0

18 Путін Во ло ди мир  138,58  8,2

19 Яце нюк Арсеній  122,09  7,2

20 Німеч чи на  117,72  7,0

У таб лиці 4 на ве де но дані моніто ринґу щодо клю чо вих фіґур, кот рих
яки мось чи ном за тор кну ла тема впро вад жен ня елек трон но го уря ду в
Україні. Під клю чо вою фіґурою тут слід ро зуміти відо мих осо бис тос тей, які
во лодіють влас ною по зицією, ха рак те ри зу ють ся пев ни ми влас ти вос тя ми і
наділені по вно ва жен ня ми у сфері елек трон но го уря ду. Вони на й частіше
зустріча ють ся в медіадис курсі і, по суті, да ють го ловні інфор маційні при во -
ди для об го во рен ня ак ту аль них і по точ них пи тань, що хви лю ють су спіль -
ство. Від цих політич них лідерів за ле жать под альші пер спек ти ви ре фор му -
ван ня в досліджу ваній ца рині та век тор соціаль них змін. Тому вони по тре -
бу ють особ ли вої ува ги і бу дуть роз гля нуті де тальніше.

Очо лює цей спи сок Віктор Яну ко вич, бо саме в період його  прези -
дентства (2010–2014) було за про по но ва но та за твер дже но основні нор ма -
тив но-пра вові акти з інфор ма ти зації дер жав но го управління. Ра зом з тим не 
слід за бу ва ти про одіозність цієї фіґури, кот ра в рам ках укр аїнсько го медіа -
дис кур су незрідка є еле мен том при вер нен ня ува ги ау ди торії та маніпу ляції
ма со вою свідомістю (за охоп лен ням ау ди торії посідає ліде рську по зицію —
по над 8 млн осіб). Той факт, що Віктор Яну ко вич є пер шим за кількістю
повідом лень (258), не озна чає, що йому відве де но го лов ну роль у цих ма -

140 Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 2018, 3

Надія Ко ритнікова



теріалах (зга дується лише в 65 публікаціях). І за МедіаІндек сом досліджу -
ва них повідом лень (93,81) Віктор Яну ко вич має на по ря док нижчі зна чен ня
порівня но з інши ми політи ка ми в цьо му спис ку: удвічі мен ше, ніж в Айва -
раса Абромавічуса (231,65), Пет ра По ро шен ка (218,1), Во ло ди ми ра Грой -
сма на (252,09). Як мож на ба чи ти, екс-пре зи дент час то з’яв ляв ся в медіадис -
курсі, але його вплив на фор му ван ня гро ма дської дум ки з пи тань пе ре тво -
рен ня інсти тутів вла ди ви я вив ся незначним.

Таб ли ця 4

Зга ду ван ня публічних лю дей у ма сиві повідом лень
 про елек трон ний уряд1

№ Наз ва об’єкта 
Кількість
повідом -

лень 

Го лов на
роль 

Медіа-
Індекс 

Охоп лен ня
(з відкри -

тих дже рел)

 Циту -
вання 

 1 ЯНУКОВИЧ Віктор 258  65  93,81 8,2 млн  49

 2 ПУТІН Во ло ди мир 200  56 128,58 6,5 млн  41

 3 ЯЦЕНЮК Арсеній 197  80 122,09 6,2 млн  67

 4
АБРОМАВІЧУС
Айварас 194 114 231,65 7,8 млн  72

 5 ПОРОШЕНКО Пет ро 188  53 218,10 6,3 млн  46

 6
ГРОЙСМАН Во ло ди -
мир 150  90 252,09 6,0 млн  96

 7 ПОПОВ Олек сандр 137 110 100,16 5,7 млн 106

 8 МЕДВЄДЄВ Дмит ро 127  36  10,13 2,8 млн  39

 9 АЗАРОВ Ми ко ла 124  41  45,45 6,0 млн  30

10 ТІГІПКО Сергій  88  36  62,47 6,0 млн  53

Не за ли шав без ува ги стра тегію роз вит ку елек трон но го уря ду на ступ -
ний пре зи дент Украї ни Пет ро По ро шен ко. За роз гля ду ва ний період з його
ім’ям по в’я за но 188 повідом лень, у 53 з яких на го ло шується його го лов на
роль. Якщо спи ра ти ся на відносні зна чен ня, то це відповідає рівневі Вікто ра
Яну ко ви ча (28% і 25% від за галь ної кількості повідом лень). Однак статті зі
зга ду ван ням Пет ра По ро шен ка більш впли вові та помітні, ніж у його по пе -
ред ни ка (індекс = 218,1, що вдвічі вище за індекс В.Яну ко ви ча). Хоча П.По -
ро шен кові до во ди ло ся іноді фор маль но по си ла ти ся на пла но вані ре фор ми,
а деякі публікації пре зи ден та мали офіційний і про то коль ний ха рак тер, у
час тині впро вад жен ня про ектів елек трон но го уря ду йому вда ва ло ся знай ти
слушні сло ва, щоб до мог ти ся ба жа но го медіае фек ту.

За МедіаІндек сом пре зи ден та П.По ро шен ка ви пе ред жа ють ли шень
двоє — В.Грой сман і А.Абромавічус, котрі без по се ред ньо про су ва ють ідеї
елек трон но го уря ду в укр аїнсько му медіадискурсі.

Во ло ди мир Грой сман є ліде ром за впли вовістю та охоп лен ням повідом -
лень, при свя че них елек трон но му уря ду (індекс = 252,09). У 60% ви падків
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він вис ту пає в го ловній ролі, і його клю чо ве місце в темі не є ви пад ко вим.
Свою діяльність з удос ко на лен ня ро бо ти місце во го са мов ря ду ван ня він
роз по чи нав ще у Вінницькій міській адміністрації. Там він роз в’я зу вав за -
вдан ня з оптимізації взаємодій чи нов ників із на се лен ням, з реалізації ідей
відкри тості та про зо рості ро бо ти дер жус та нов тощо. На по саді міністра
реґіональ но го роз вит ку, будівниц тва і жит ло во-ко му наль но го гос по да рства 
В.Грой сман ініціював ство рен ня Дер жав но го аґентства з пи тань елек трон но -
го управління в Україні (офіційний сайт аґентства — http://dknii.gov.ua/). Це 
аґентство є цен траль ним орга ном ви ко нав чої вла ди й реалізує дер жав ну
політику в ца ри нах інфор ма ти зації, е-управління, фор му ван ня і ви ко рис -
тан ня національ них елек трон них інфор маційних ре сурсів, роз вит ку інфор -
маційно го суспільства [По ло жен ня про Дер жав не аг ентство, 2014]. Зас лу -
гою уря ду В.Грой сма на вар то виз на ти ро бо ту з упро вад жен ня елек трон них
по слуг для гро ма дян: ухва ле но рішен ня про пе ре ве ден ня по над 50-ти видів
різних дозвільних про це дур у цен три з над ан ня адміністра тив них по слуг
(ЦНАП), що пра цю ють за при нци па ми “од но го вікна” і “про зо ро го офісу”.
В.Грой сман опікується ре фор мою зі ско ро чен ня кон троль них функцій уря -
ду, а та кож кількості са мих дер жор ганів і шта ту1.

Айварас Абромавічус — ли то вський гро ма дя нин, за про ше ний 2014 року
для ре фор му ван ня органів вла ди на по са ду міністра еко номічно го роз вит ку і
торгівлі Украї ни; під його керівниц твом відбув ся за пуск сис те ми елек трон -
них публічних за купівель “Prozorro”. Зав дя ки своїм до сяг нен ням він має
стабільно ви сокі зна чен ня за всіма по каз ни ка ми: про ньо го і до волі ба га то пи -
са ли (194 повідом лен ня), і вель ми зна чу щи ми й ци то ва ни ми були повідом -
лен ня зі зга ду ван ням його (індекс = 232), а та кож у більшості пуб лікацій він
вис ту пав го лов ним ньюс мей ке ром (114 зі 194 повідом лень). На по чат ку 2016
року він под ав у відстав ку й оста точ но склав свої по вно ва жен ня після при зна -
чен ня В.Грой сма на пре м’єр-міністром. Своє рішен ня він по яс нив так: “У
мене і моєї ко ман ди немає ба жан ня бути шир мою для відвер тої ко рупції або
підкон троль ни ми маріонет ка ми для тих, хто бажає в стилі ста рої вла ди вста -
но ви ти кон троль над дер жав ни ми гро ши ма”2. Та кож він зви ну ва тив пер шо го
за ступ ни ка гла ви пар ла м ентської фракції “Блок Пет ра По ро шен ка” Ігоря Ко -
но нен ка у бло ку ванні ро бо ти його міністе рства3. Такі гучні за я ви ши ро ко
висвітлю ва ли ся у ЗМІ, пе ре дру ко ву ва ли ся в різних ви дан нях і здійня ли  не -
абиякий інфор маційний га лас на вко ло його прізви ща. Скан даль на відстав ка
А.Абромавічуса не мог ла не по зна чи ти ся на основ них по каз ни ках медіадис -
кур су про елек трон ний уряд, але та ко го медіае фек ту не мож ли во було б до -
сяг ти без успішно го впро вад жен ня про ектів з про зо рості ве ден ня бюд жет ної
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політики. Це яс кра вий при клад того, як одна подія може бути при во дом різко
сфо ку су ва ти медіа на інших де та лях і про бле мах: си ту ація про де мо нстру ва ла 
труд нощі в реалізації на крес ле но го ре фор му ван ня дер жав но го управління.

Арсеній Яце нюк, обійма ю чи по са ду пре м’єр-міністра Украї ни, у грудні
2014 року ого ло сив пер ший етап упро вад жен ня елек трон но го уря ду, яке
пла ну ва ло ся за вер ши ти 2016 року. Він зби рає ве ли ку кількість публікацій з
цієї теми (197), але за МедіаІндек сом по трап ляє ли шень на п’я те місце
(індекс = 122). Зна чимість ма теріалів зі зга ду ван ням А.Яце ню ка вдвічі
 менша, ніж у його колеґ — В.Грой сма на, А.Абромавічуса і П.По ро шен ка.
Влас не, його ви со ку по зицію за кількістю повідом лень в аналізо ва но му
спис ку за без пе чи ли дві події: одна з них пря мо сто су ва ла ся обіця нок роз -
вит ку елек трон но го уря ду, а інша — по в’я за на з об го во рен ням його елек -
трон ної де к ла рації.

Під час пре зен тації про гра ми уря ду А.Яце нюк повідом ляв: “Змін на рівні
уря ду не дос тат ньо, такі зміни ма ють бути в кож но му міністерстві, відомстві,
адміністрації й у всіх орга нах вла ди за га лом. Саме для цьо го на пер ше пів -
річчя нами вно сить ся но вий за кон Украї ни про де ржслуж бу, що пе ре дба чає
про зо рий, кон кур сний добір дер жчи нов ників і вво дить про це ду ру від по -
відаль ності за не ви ко нан ня ними своїх функцій”. За сло ва ми пре м’єр- мi -
ністра, уряд пра цю ва ти ме над упро вад жен ням елек трон но го уря ду у виг ляді
ID-кар ток для укр аїнських гро ма дян, елек трон но го підпи су й елек трон но го
до ку мен то обігу1. Влас не, про ек ти елек трон но го уря ду для Ар сенія Яце ню ка
зво ди ли ся лише до оптимізації внутрішньої ро бо ти органів вла ди за ра ху нок
інфор ма ти зації про цесів між відо мства ми, що вик лю ча ло кон цеп ту альні змi -
ни в дер жав но му апа раті й у при нци пах публічно го ад мініст ру ван ня.

Дру гий медіасю жет по в’я за ний з опри люд нен ням елек трон ної дек ла -
рації Арсенія Яце ню ка за 2016 рік і став пред ме том пиль ної ува ги жур -
налістів. Док лад ний опис май на і фіксація ста тей при бутків пре м’єра по слу -
гу ва ли при во дом до об го во рен ня рівня ко рум по ва ності чи нов ни ка. Медіа
про де мо нстру ва ли, як пра цю ють деякі при нци пи е-уря ду, а саме: при нцип
відкри тості й дос туп ності для гро ма дян інфор мації про де ржслуж бовців ви -
що го ранґу, а та кож побічно роз кри ли при зна чен ня елек трон ної дек ла рації
як фор ми кон тро лю гро ма дян за пред став ни ка ми органів влади.

Не за ли ши ли ся осто ронь від об го во рен ня елек трон но го уря ду і ре ґіо -
нальні чи нов ни ки. До де сят ки на й помітніших публічних лю дей по тра пи -
ли два од но фамільці — го ло ва Київської міської дер жав ної адміністрації
(КМДА) Олек сандр Пав ло вич По пов і ди рек тор харківсько го ко му наль но -
го підприємства “Міський інфор маційний центр” Олек сандр Во ло ди ми ро -
вич По пов. По за як ав то ма ти зо ва на сис те ма їх не розрізни ла, то вони ма ють
один на двох МедіаІндекс, що дорівнює 100,16. За я ви О.П. По по ва сто су ва -
ли ся оптимізації та ско ро чен ня апа ра ту КМДА, упро вад жен ня су час них
тех но логій місько го управління тощо. Крім того, О.П.По пов ви ок ре мив
елек трон ний уряд як одну з 8 ініціатив Стра тегії роз вит ку Києва. Для
харківсько го ме га поліса О.В.По пов про по нує адап ту ва ти фор ми взаємодії
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на се лен ня із вла дою на базі ком плек сних те ле ко мунікаційних сис тем і всi -
ля ко за лу ча ти інфор маційні тех но логії для ав то ма ти зації й інфор ма ти зації
муніци паль но го управління. Тісна й ак тив на співпра ця кож но го з них із
медіа дала їм змо гу ста ти помітни ми при висвітленні теми елек трон но го
уря ду, а прізви ще По пов ста ло на й ци то ванішим.

Се ред об’єктів, ви яв ле них у про цесі моніто ринґу ЗМІ, найбільшу гру пу
утво ри ла реґіональ на озна ка. Спи сок містить 47 на се ле них пунктів різно го
типу, і це по каз ник того, що цільо ва ау ди торія стає ма со вою і по сту по во роз -
ши рюється по всій те ри торії Украї ни. У таб лиці 5 под а но роз поділ повідом -
лень про елек трон ний уряд за ге о ло кацією за леж но від місця опри люд нен ня 
публікації (пе релік об ме же ний на се ле ни ми пун кта ми, на які при па дає не
менш як 10 повідом лень).

Таб ли ця 5

Ге ог рафія реґіонів Украї ни за кількістю повідом лень
про елек трон ний уряд 

№ Місто Кількість
повідом лень % № Місто Кількість

повідом лень %

1 Київ 4062 76,40  8 За поріжжя 38 0,71

2 Харків  336  6,32  9 Львів 17 0,32

3 Ми ко лаїв  311  5,85 10 Вінни ця 11 0,21

4 Дніпро  194  3,65 11 Ли си чанськ 11 0,21

5 До нецьк   85  1,60 12 Хер сон 11 0,21

6 Оде са   78  1,47 13 Горлівка 10 0,19

7 Лу ганськ   52  0,98 14 Маріуполь 10 0,19

Пер ша де сят ка міст — це об ласні цен три Украї ни. Пе ре важ на час ти на
повідом лень (76%) сто сується сто лиці дер жа ви — Києва, саме тут пра цю ють 
і про мов ля ють клю чові політичні й адміністра тивні фіґури. Тому слід го во -
ри ти про сто лич ну цен тралізацію в роз в’я занні пи тань впро вад жен ня елек -
трон но го уря ду. Бе зу мов ни ми ліде ра ми се ред реґіональ них центрів Украї -
ни є Харків (6,3 %), Ми ко лаїв (5,8 %) і Дніпро (3,6 %). У цих містах приділя -
ють дос тат ню ува гу темі, однак у Ми ко лаєва дуже низ ь кий МедіаІндекс
(ли шень 0,12) порівня но з Хар ко вом і Дніпром (195,91 і 146,17 відповідно),
що свідчить про слаб ку реп ре зен то ваність по зи тив них і помітних повідом -
лень про ре зуль та ти ро бо ти ми ко л аївських чи нов ників, відповідаль них за
інфор ма ти зацію органів вла ди. У Харківській об ласті ви сокі по каз ни ки по -
яс ню ють ся на явністю цілес пря мо ва них стра тегічних про грам: у 2010 році
за твер дже но Прог ра му інфор ма ти зації Харківської об ласті “Елек трон на
Харківщи на” на 2011–2013 роки1; у 2015 році Харківську об ласть об ра но
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пілот ним реґіоном в реалізації про ек ту з роз роб лен ня і впро вад жен ня сис те -
ми елек трон но го управління в Україні в рам ках реалізації по ло жень Стра -
тегії ста ло го роз вит ку “Украї на-2020”1. Дніпро пет ро вська об ласть мен ше
висвітлює в медіа свої до сяг нен ня з роз вит ку елек трон но го уря ду, вод но час
вона по зиціонує себе ліде ром за кількістю над ан ня адміністра тив них по слуг 
в Інтер неті. Ре зуль та том ро бо ти органів місце во го са мов ря ду ван ня ста ло
пе ре ве ден ня вось ми дер жав них по слуг в елек трон ну фор му че рез Реґіо -
наль ний вірту аль ний офіс елек трон них адміністра тив них по слуг Дніпро -
пет ро вської об ласті2. Ба га тий досвід реп ре зен тації про ектів елек трон но го
уря ду в ЗМІ Харківської та Дніпро пет ро вської об лас тей до во дить, що тіль -
ки якісні но вації в сис темі дер жав но го управління ве дуть до по зи тив них ре -
зуль татів із висвітлен ня їх у мас-медіа.

За підсум ка ми ав то ма ти зо ва но го моніто ринґу укр аїнських медіа  про -
аналізо ва но при сутність те ма ти ки елек трон но го уря ду в інфор маційно му
про сторі Украї ни впро довж 2008–2017 років. Пік повідом лень зафіксо вао
2015 року, далі кількість їх різко змен шується, при цьо му помітність за ли -
ши ла ся на ви со ко му рівні. Відсте жу ван ня змін МедіаІндек су по ка зує, що
да ле ко не за вжди важ ли вою є кількість повідом лень, про те зна чи мим є їхній 
якісний зміст. Ви яв ле ний вузь кий вибір дже рел ЗМІ для под а ван ня но вин
не сприяє роз ши рен ню ау ди торії та підви щен ню рівня поінфор мо ва ності
на се лен ня. Повідом лен ня, опубліко вані на ре сур сах для са мостійно го роз -
міщен ня прес-релізів, му сять ще по тра пи ти в поле зору журналістів су -
спільно-політичних видань, щоб вийти на масову аудиторію.

При роз гляді медіареп ре зен тації підтвер джується, що тільки у сто лиці
скон цен тро ва но ініціати ви з е-уря ду, оскільки вва жається, що ре фор ма дер -
жав но го управління по тре бує змін саме на рівні цен траль них органів вла ди.
За я ви публічних лю дей поки не пе ре хо дять на реґіональ ний рівень, тому
гро ма дськості ще важ ко при й ня ти і вип ро бу ва ти нові інфор маційні тех но -
логії для ро бо ти з дер жав ни ми орга на ми. Важ ли во пе ре вес ти ува гу медіа на
реґіональні орга ни вла ди, здатні про я ви ти політич ну волю в цьо му пи танні,
та по ка за ти дієві фор ми елек трон ної взаємодії, реалізовувані органами міс -
це во го самоврядування.

Дек ла ра тив ний ха рак тер вис тупів окре мих політиків при зво дить тіль -
ки до мар но го інфор маційно го га ла су. Якщо де мо нстру ва ти важ ливі і н -
формаційні при во ди, які сто су ють ся прак тич но го за сто су ван ня при нципів
елек трон но го уря ду, то гро ма дя ни усвідом лять ко ристь про зо рих і дис -
танційних форм взаємодій із вла дою і на вчать ся ак тив но ви ко рис то ву ва ти
елек тронні по слу ги. Тре ба пам ’я та ти, що про ек ти елек трон но го уря ду тіль -
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1 Харь ков ская об ласть вы бра на пи лот ным ре ги о ном в ре а ли за ции про ек та “Элек трон -
ное пра ви т ельство”. К ра бо те над про ек том при вле кут мес тные IT-ком па нии. Офи ци аль -
ный сайт Харь ков ской об лас тной ад ми нис тра ции, 19 мая 2015, 13:18. Отри ма но з:
http://kharkivoda.gov.ua/ru/news/74076, 
http://old.kharkivoda.gov.ua/ru/news/view/id/26068/
2 Административные услу ги. (s.a.). Ре ги о наль ный вир ту аль ный офис элек тро нных ад -
ми нис тра тив ных услуг Днеп ро пет ров ской об лас ти. — Отри ма но із: 
http://e-services.dp.gov.ua/_layouts/Information/pgServices.aspx.



ки по чи на ють втілю ва ти ся в жит тя, і об го во рен ня їх у ЗМІ три ва ти ме, тож
кількість повідом лень про них має зрос та ти й роз ши рю ва ти ся за різни ми
сфе ра ми та руб ри ка ми. Та в будь-яко му разі мас-медіа роблять свій внесок у
перебудову державного управління в українському суспільстві.
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