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Аннотація. В статті розглядається досвід Сінгапуру в процесі 

становлення електронного уряду: шлях від занедбаної країни до однієї з 

передових високотехнологічних країн з найвищими показниками світових ІТ-

рейтингів. 

Ключові слова: Сінгапур, Лі Куанг Ю, інформаційне суспільство, 

електронний уряд, iGov.  
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Вступ. З розвитком інформаційного суспільства перед кожною державою 

рано чи піздно постає питання модернізації власного владного аппарату для 

задоволення потреб своїх громадян. Як правило така модернізація відбувається 

за рахунок впровадження ІТ-технологій в державний сектор та виробленням 

механізмів сталої інтернет-коммунікації як всередині державного аппарату, так 



і з власними громадянами. Така інновацційна модель отримала назву 

електронне урядування, та має за кінцеву мету підлаштування урядових послуг 

до потреб громадян у зручний для них час та спосіб за найменшими 

фінансовими та часовими втратами. Тут ми спробуємо проаналізувати успіхи 

держави Сінгапур на шляху побудови електронного уряду. На 2014 рік 

Сінгапур посідав 3 місце за EGDI UN, поступаючись лише Південній Кореї та 

Австралії. 

Основний текст. З отриманням незалежності в 1965 році, перед державою 

Сінгапур, що не мала ніяких ні природніх ні людських ресурсів ні економічних 

можливостей, постало питання подальшого виживання та економічного 

розвитку. Країна мала 2 шляхи розвитку: або пройти по шляху індустріально 

розвинених країн світу та поступово через трансформаційні процеси всередині 

держави досягти рівня промислової країни, проте, ні природніх ні географічних 

ресурсів у держави на це не було, або, оминувши цей крок, почати будувати 

постіндустріальне суспільство, яке на той час сприймалося накшталт утопічної 

теорії.  

Стратегія економічного розвитку уряду Лі Куан Ю будувалася на 

перетворенні Сінгапуру у фінансовий і торговий центр Південно-Східної Азії, а 

також на залучення іноземних інвесторів. «Ми вітали кожного інвестора... Ми 

просто зі шкури пнулися, щоб допомогти йому почати виробництво», - писав Лі 

Куан Ю. В результаті «американські транснаціональні корпорації заклали 

фундамент масштабної високотехнологічної промисловості Сінгапуру» і це 

невелика держава стала, зокрема, великим виробником електроніки, - напише 

набагато пізніше Голова уряду Сінгапуру з 1959 по 1990 рр. в своїх мемуарах 

[1]. Наймаштабнішою проблемою, з якою зіштовхнувся уряд, булла проблема 

корупції, для вирішення якої було розроблено комплекс заходів, що включали в 

себе, з одного боку, максимальне спрощення процедур та правил, а з іншого, 

різке підняття заробітніх плат чиновникам. З розвитком ІТ-технологій і 

трансформацією країни в одного з світових лідерів виробництва електроніки, 



уряд країни розпочав найамбітніший проект державної модернізації, що потім 

отримав назву проекту електронного урядування. 

Отже, розвиток електронного уряду в державі Сінгапур розпочався з 80-х 

років минулого століття, коли було запущено перший план, розрахований на 

1980-1999 рр. та який отримав назву План комп’ютеризації публічних послуг 

[2]. Всього у розвитку електронного уряду Сінгапуру можна виділити 5 планів 

дій, кожен з яких містить основну мету для розвитку е-уряду на той чи інший 

період та набір стратегічних пунктів, які мають бути виконані.  

Отже¸ перший план розвитку мав на меті розвиток інфраструктури, 

комп’ютеризації. Основним завданням плану було планомірний розвиток ІТ-

індустрії та створення відповідної бази кваліфікованих кадрів. Для досягнення 

цієї мети План комп’ютеризації передбачав: автоматизацію сфери суспільних 

послуг, створення базової IT інфраструктури та data hubs (сервіс автоматизації 

надання даних), покращення громадських послуг через ефективне 

використання ІКТ, автоматизацію офісної роботи (зменшення обсягу паперової 

роботи), конвертацію даних у  цифровий формат , створення One-stop service, 

тобто єдиного порталу на якому клієнти могли б отримувати повний пакет 

послуг, не шукаючи їх у різних місцях, на різних сайтах.  

Якщо процес комп’ютеризації розпочався з державних установ, то згодом, 

було залучено і приватний сектор, який імлементував такі платформи як 

TradeNet (призначена для сфери торгівлі та логістики), LawNet (сфера 

юриспруденції) та MediNet (сфера медичних послуг). Ця ініціатива була 

націлена на економію робочої сили, підвищення операційної ефективності, 

якісну інформаційну підтримку процесу прийняття рішень і власне 

впровадження певних пілотних послуг для громадськості. Найпершими 

стратегіями, прийнятими в рамках CSCP, були стратегії так звані SS-SF – Start 

Small, Scale Fast (Почни з малого, масштабуй швидко).  Оскільки інформаційно-

комунікативні технології були зовсім новинкою як для уряду, так і для 

громадськості на початковій стадії, було висловлено думку про те, що 

розумним підходом було б розпочинати  кожну велику ініціативу в малих 



масштабах, а потім після її тестування та прийняття широкого загалу швидко 

впроваджувати її системно у великих обсягах. 

Дригий план дій, який отримав назву eGAP I [3], розпочався у 2000 році та 

ставив за основну мету створення можливості надання всіх урядових послуг 

через електронні засоби. Формувалося наступне бачення: бути ведучим е-

урядом на службі у громадян в умовах розвитку електронної економіки. Таким 

чином, після створення загальнонаціональної широкополосної інформаційної 

структури, яка у 2001 році отримала назву Infocomm, план eGAP I був 

спрямований на розвиток в Сінгапурі інформаційно-комунікаційного капіталу 

із процвітаючою електронною економікою, «Infocomm-підкованого» 

електронного суспільства та лібералізацією телекомунікацій. 

У 2003  було запущено третій план eGAP II [4], розрахований на 2003-

2006 рр. Метою цього плану було запуск мережевого уряду, який забезпечує, в 

свою чергу, доступні, інтегровані електронні послуги для клієнтів та може 

об’єднати громадян. Отже, бачення було розроблене наступним чином: (1) 

Задоволення клієнтів, щляхом підвищення обізнаності клієнтів про е-послуги, 

(2) Об’єднання громадян для активного залучення громадян у перебудову нації 

та об’єднання спільнот, (3)  Мережевий уряд, що має на меті вийти за межі 

організаційних меж задля співпраці, обміну інформацією та використання знань 

для надання інтегрованих послуг клієнтам. 

1. У 2006 році розпочалася реалізація наступного, четвертого,  плану 

дій, який має назву iGov2010 MasterPlan [5], що мав на меті створення 

Інтегрованого уряду, шляхом використання технології Infocomm для 

задоволення потреб клієнтів та об’єднання громадян. На цьому етапі основним 

завданням стала внутрішня урядова інтеграція, що проявилась у (-) збільшенні 

масштабу та повноти е-послуг: (-) збільшенні потенціалу та синергії уряду, : (-) 

збільшенні національних конкурентних переваг.  

Робота уряду із створення та впровадження систем е-уряду виявилась 

ефективною. В її рамках було впроваджено більш ніж 50 систем та більше 1500 

он-лайн сервісів для громадян та бізнесів. Опитування по завершення плану 



іGov2010 показало, що 9 з 10 громадян Сінгапуру задоволені роботою 

держструктур та 93% готові рекомендувати використовувати їх для взаємодії із 

державними органами [6]. Держава ж, за рахунок більш ефективного 

використання систем, процесів та даних за 5 років зекономило більше 140 млн. 

дол.  

І, нарешті, у 2011 році було запущено п’ятий план дій - eGov2015 [7]. Він 

є чинним і сьогодні. еGov2015 спрямований на побудову повністю 

інтегрованого, інтерактивного середовища, в якому громадяни розглядаються 

не як  споживачі, а як активні учасники. Уряд чекає від них зворотного зв’язку, 

рекомендацій. Таким чином, основне розуміння подальшого розвитку е-уряду 

полягає у тому, щоб «бути об’єднаним урядом, який співпрацює з людьми».  

На цьому етапі було запущено мобільний портал mGov@SG, що додатки 

для iPhone та Android і завдяки якому функціонує більше 300 мобільних 

сервісів.  Крім того, починають активно використовуватись соціальні мережі. 

Більшість громадян зареєстровані в Facebook, тому уряд підвищує свою 

присутність в даній соціальній мережі, знову ж таки для отримання 

консультацій та зворотнього зв’язку. Крім того, була створена власне урядова 

соціальна мережа Reach (Reaching Everyone for Active Citizenry@Home), для 

того, щоб громадяни могли надавати свої коментарі та рекомендації з розвитку 

урядових проектів, а також отримувати он-лайн консультації. 

Висновки. Проаналізувавши досвід третьої за показниками ООН країни, 

що зосередила свої зусилля на побудові високотехнологічної системи владних 

відносин, можна констатувати наступне. 

Будь-яка урядова трансформація починається з політичної волі лідерів 

країни та характеризується незмінністю курсу. 

Урядові трансформації повинні бути чіткими, лаконічними і 

справедливими з точки зору більшості громадян країни. 

Уряд повинен підлаштовуватись під потреби власних громадян та бізнесу з 

метою спрощення співпраці та зменшення бюрократичного тягаря для 

населення. 



На сьогодні система електронного урядування дозволяє не тільки 

підвищити внутрішній добробут в країні, а й позитивно впливає на 

міжнародний імідж країни. В світових рейтингах Сінгапур займає передові 

місця за рівнем конкурентноспроможності та прозорості для ведення бізнесу, 

що в свою чергу, збільшує інвестиційну привабливість країни.  
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