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Анотація навчальної дисципліни 

 

Розвиток демократичних процесів, застосування загальновизнаної 

системи демократичних цінностей, зокрема щодо участі громадян та інститутів 

громадянського суспільства в процесах формування та реалізації державної 

політики, відіграє ключову роль у забезпеченні економічного та соціального 

прогресу. Запровадження інструментів електронної демократії на рівні 

міжнародних та європейських стандартів є пріоритетним напрямом розвитку 

інформаційно-комунікаційних технологій в нашій державі.  

На цьому тлі опанування навчальної дисципліни «Електронне урядування 

та інформаційні технології» з метою комплексного, поглибленого вивчення 

новітніх форм організації державного управління за допомогою інформаційно-

комунікаційних технологій; якісно нового рівня взаємодії суспільства і держави 

(за умов максимальної відкритості) є актуальним і необхідним. 

Програма охоплює низку важливих питань, що: сприяють формуванню 

сучасних теоретичних і практичних знань з питань державної політики 

розвитку інформаційного суспільства та електронного урядування, механізмів 

реалізації електронної демократії, видів електронної взаємодії між державою і 

суспільством та надання електронних державних послуг, а також практичних 

навичок використання інстументів електронного урядування органів дежавної 

влади. 

У навчальній програмі логіка розташування матеріалу та структура тем 

обумовлюється окресленими вище факторами, а також тим, що  навчальна 

дисципліна «Електронне урядування та інформаційні технології» є 

міждисциплінарною та вміщує питання з державного управління, місцевого 

самоврядування, юридичних, економічних, науково-технічних, філософських, 

політологічних, соціологічних, психологічних наук. Теоретичні та практичні 

аспекти даного матеріалу між собою і досконало доповнюють один одного.  

Зокрема йдеться про висвітлення концептуальних засад, ключових понять 

сфери електронної демократії та електронної держави, вивчення зарубіжного та 

вітчизняного досвіду впровадження електронного урядування, інформаційної 

безпеки в електронному урядуванні. 

У взаємозв’язку з викладеним у навчальній програмі акцентується увага 

на необхідності вміти  оцінювати та аналізувати стан електронного урядування; 

застосовувати набуті навички в практичній діяльності у площині інформаційної 

політики; використовувати найкращий зарубіжний та вітчизняний досвід, що 

стосується цієї сфери; всесторонньо оцінювати рівень готовності органів 

державної влади та місцевого самоврядування до впровадження сучасних 

інформаційно-комунікаційних технологій; застосовувати комунікаційні та 

інформаційні технології в процесі підготовки, прийняття та впровадження тих 

або інших управлінських рішень. 
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Аннотация учебной дисциплины 

 

 Развитие демократических процессов, применения общепризнанной 

системы демократических ценностей, в частности относительно участия 

граждан и институтов гражданского общества в процессах формирования и 

реализации государственной политики, играет ключевую роль в обеспечении 

экономического и социального прогресса. Введение инструментов электронной 

демократии на уровне международных и европейских стандартов является 

приоритетным направлением развития информационно-коммуникационных 

технологий в нашей стране. 

 На этом фоне освоение дисциплины «Электронное правительство и 

информационные технологии» с целью всестороннего, глубокого изучения 

новейших форм государственного управления с помощью информационных и 

коммуникационных технологий; качественно новый уровень взаимодействия 

общества и государства (в условиях максимальной открытости) актуален и 

необходим. 

 Программа охватывает ряд важных вопросов, которые способствуют 

формированию современных теоретических и практических знаний по 

вопросам государственной политики развития информационного общества и 

электронного управления, механизмов реализации электронной демократии 

видов электронного взаимодействия между государством и обществом и 

предоставления электронных государственных услуг, а также практических 

навыков использования инстументов электронного управления органов 

дежавнои власти. 

 В учебной программе логика расположения материала и структура тем 

обусловливается очерченными выше факторами, а также тем, что учебная 

дисциплина «Электронное управление и информационные технологии» 

является междисциплинарной и вмещает вопросы государственного 

управления, местного самоуправления, юридических, экономических, научно-

технических, философских, политологических, социологических, 

психологических наук. Теоретические и практические аспекты данного 

материала между собой и совершенно дополняют друг друга. 

Вчастности речь идет об освещении концептуальных основ, ключевых понятий 

сферы электронной демократии и электронного государства, изучение 

зарубежного и отечественного опыта внедрения электронного управления, 

информационной безопасности в электронном управлении. 

 В взаимосвязи с изложенным в учебной программе акцентируется 

внимание на необходимости уметь оценивать и анализировать состояние 

электронного управления; применять приобретенные навыки в практической 

деятельности в плоскости информационной политики; использовать лучший 

зарубежный и отечественный опыт, касающийся этой сферы; всесторонне 

оценивать уровень готовности органов государственной власти и местного 

самоуправления к внедрению современных информационно-

коммуникационных технологий; применять коммуникационные и 

информационные технологии в процессе подготовки, принятия и внедрения тех 

или иных управленческих решений. 
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Annotation of educational discipline 

 

 The development of democratic processes, the application of a universally 

recognized system of democratic values, in particular the participation of citizens and 

civil society institutions in the formation and implementation of public policy, plays a 

key role in ensuring economic and social progress. The introduction of e-democracy 

tools at the level of international and European standards is a priority for the 

development of information and communication technologies in our country. 

 Against this background, mastering the discipline "E-government and 

information technology" in order to comprehensively, in-depth study of the latest 

forms of public administration with the help of information and communication 

technologies; a qualitatively new level of interaction between society and the state 

(under conditions of maximum openness) is relevant and necessary. 

 The program covers a number of important issues that: contribute to the 

formation of modern theoretical and practical knowledge on public policy of 

information society and e-government, mechanisms for e-democracy, e-interaction 

between state and society and the provision of e-government services, as well as 

practical skills e-government of deja vu authorities. 

 In the curriculum, the logic of the material and the structure of topics is 

determined by the factors outlined above, as well as the fact that the discipline "E-

Government and Information Technology" is interdisciplinary and includes issues of 

public administration, local government, legal, economic, scientific, technical, 

philosophical, political science, sociology, psychology. Theoretical and practical 

aspects of this material complement each other and perfectly complement each other. 

 In particular, it is about the coverage of conceptual principles, key concepts 

in the field of e-democracy and e-state, the study of foreign and domestic experience 

in the implementation of e-government, information security in e-governmen 

In connection with what is stated in the curriculum, emphasis is placed on the need to 

be able to assess and analyze the state of e-government; apply the acquired skills in 

practice in the field of information policy; use the best foreign and domestic 

experience in this field; comprehensively assess the level of readiness of public 

authorities and local governments to implement modern information and 

communication technologies; apply communication and information technologies in 

the process of preparation, adoption and implementation of certain management 

decisions. 
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ВСТУП  
Програма навчальної дисципліни «Електронне урядування та 

інформаційні технології» укладена відповідно до освітньо-професійної 

програми підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти 

спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» освітня програма 

«Публічне адміністрування», затвердженої наказом по університету від 20 

лютого 2019 року № 36-Н. 

Предметом навчальної дисципліни є забезпечення вивчення питання 

електронного урядування та інформаційних технологій – концептуальних засад, 

поняття електронної демократії та електронної держави, вивчення зарубіжного 

та вітчизняного досвіду впровадження електронного урядування та 

інформаційної безпеки в електронному урядуванні. 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Електронне урядування та 

інформаційні технології» є розширення й поглиблення знань студентів, які 

навчаються за магістерською програмою, щодо коцептуальних засад 

електронного урядування, системи оцінювання розвитку інформаційного 

суспільства та електронного урядування, державної політики та державного 

управління розвитком інформаційного суспільства та електронного урядування, 

а також розвиток умінь i навичок науково-дослідної роботи, які мають 

реалізуватися ними при підготовці магістерських робіт. 

Програмні компетентності відповідно до освітньо-професійної програми: 

 загальні:  

− здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу (ЗК01); 

− здатність розробляти та управляти проектами (ЗК03); 

− здатність приймати обґрунтовані рішення та використовувати сучасні 

комунікаційні технології (ЗК05); 

      спеціальні (фахові, предметні): 

− здатність організовувати діяльність органів публічного управління та 

інших організацій публічної сфери (СК02); 

− здатність організовувати інформаційно-аналітичне забезпечення 

управлінських процесів із використанням сучасних інформаційних ресурсів та 

технологій, зокрема розробляти заходи щодо впровадження електронного 

урядування в різних сферах публічного управління та адміністрування (СК03);  

− здатність здійснювати професійну діяльність з урахуванням потреб 

забезпечення національної безпеки України (СК06). 

Програмні результати навчання відповідно до освітньо-професійної 

програми: 

 знати теоретичні та прикладні засади вироблення й аналізу публічної 

політики, основ та технологій прийняття управлінських рішень (РН01); 

 здійснювати ефективне управління інноваціями, ресурсами, ризиками, 

проєктами, змінами, якістю, застосовувати сучасні моделі, підходи та 

технології, міжнародний досвід при проєктуванні та реорганізації 

управлінських та загально-організаційних структур (РН06); 

 використовувати сучасні статистичні методи, моделі, цифрові 

технології, спеціалізоване програмне забезпечення для розв’язання складних 
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задач публічного управління та адміністрування (РН04); 

 уміти здійснювати ефективну комунікацію, аргументувати свою 

позицію, використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології у 

сфері публічного управління та адміністрування на засадах соціальної 

відповідальності, правових та етичних норм (РН08); 

 визначати пріоритетні напрями впровадження електронного 

урядування та розвитку електронної демократії (РН05); 

 представляти органи публічного управління й інші організації 

публічної сфери та презентувати для фахівців і широкого загалу результати їх 

діяльності (РН10); 

Навчальна дисципліна є обов’язковою. 

Форма підсумкового контролю знань: ПМК (залік). 
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ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

МОДУЛЬ 1. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ТА ДЕРЖАВНА 

ПОЛІТИКА ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ. 

 
Тема 1. Теоретико – методологічні, організаційні та інституційні 

основи електронного урядування. Нормативно - правова база України 

щодо питань впровадження електронного урядування в Україні. 

Мета, цілі та завдання електронного урядування. Теоретичні засади 

електронного урядування. Принципи та особливості електронного урядування в 

Україні. Моделі електронного урядування. Етапи розвитку електронного 

урядування. Фактори впливу на розвиток та впровадження електронного 

урядування. 

Нормативно-правова база впровадження електронного урядування в 

Україні. Основні національні програми та концепції з питань реформування 

національної системи електронного урядування.  

Концепція інформатизації: нормативно – правове забезпечення. 

Концепція розвитку інформаційного суспільства. 

Концепція розвитку електронного урядування в Україні. Глобалізація та 

розвиток світового інформаційного суспільства як фактори впливу на 

електронне урядування. Наслідки впровадження електронного урядування. 

Ризики впровадження електронного урядування. Головні умови успішного 

впровадження електронного урядування.   

 

Тема 2. Концептуальні засади електронної демократії. Електронна 

демократія  в Україні.     

Електронна демократія: поняття та зміст. Форми та інструменти 

електронної демократії. Цілі та основні напрями розвитку електронної 

демократії в Україні. Електронна демократія як спосіб вираження політичної 

взаємодії. Сектори та інструменти електронної демократії. 

Електронна демократія в Україні. Визначення мети та мотивів 

впровадження електронної демократії. Стан та тенденції розвитку інструментів 

електронної демократії в Україні.   

Зарубіжний досвід розвитку електронної демократії. 

 

Тема 3. Технології розвитку електронного урядування та електронної 

демократії. 

 Сучасні тенденції розвитку інформаційно-комунікаційних технологій. 

Хмарні технології як підгрунтя ІТ-архітектури системи електронного 

урядування. Мобільні технології-основа розвитку e-government.  Технології 

Інтернет речей і «розумні технології».  Організаційні технології розвитку 

електронного урядування та електронної демократії. Громадські проекти 

мобілізації людських ресурсів за допомогою інформаційно-комунікаційних 
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технологій. Організаційні технології електронного урядування та електронної 

демократії.    

 

Тема 4. Моніторинг, оцінювання та прогнозування розвитку системи 

електронного урядування.  

Розвиток електронного урядування та електронна демократія як напрям 

національної інформаційної політики. Індекс розвитку інформаційно-

комунікаційних технологій, національна система індикаторів рівня розвитку 

інформаційного суспільства, індекс мережевої готовності та глобальний 

інноваційний індекс як основа оцінювання рівня розвитку інформаційного 

суспільства. 

Моніторинг розвитку електронного урядування в Україні. Індекс 

розвитку електронного уряду та індекс електронної участі як основа 

оцінювання розвитку електронного урядування. 

 

Тема 5. Електронна взаємодія органів публічної влади. Розвиток 

електронного урядування на місцевому та регіональному рівні. 

Основні аспекти організації електронної взаємодії органів публічної 

влади: єдина система електронної взаємодії. Основні завдання щодо створення 

ЄСЕВ. Стан та тенденції розвитку електронної взаємодії в Україні.  

Програмне забезпечення електронної взаємодії публічних службовців: 

програмне забезпечення електронної взаємодії. 

Розвиток електронного урядування на регіональному рівні в Україні. 

Досвід впровадження електронного урядування в великих містах України.  

Визначення понять «електронний регіон», «електронне місто», «розумне 

місто». 

Реалізація електронної взаємодії в Європейських країнах: моделі 

електронної взаємодії. Найкращі приклади впровадження електронного 

урядування та місцевому та регіональному рівнях: Австралія, Франція, 

Швейцарія та Об’єднані Арабські Емірати. 

 

Тема 6. Електронне урядування та електронна демократія як 

інструмент запобігання корупції в органах державної влади та органах 

місцевого самоврядування. Е-декларування в Україні. 

Причини та чинники виникнення корупції в органах публічної влади. 

Шляхи їх подолання за допомогою інформаційно-комунікаційного 

інструментарію. Інформаційно-комунікаційні інструменти участі громадськості 

в реалізації антикорупційної політики. Прозорість інформації щодо  діяльності 

посадових осіб органів публічної влади як головний чинник у запобіганні 

корупції. 

Застосування технологій електронного урядування та електронної 

демократії а антикорупційних стратегіях. Сфери впливу технологій 

електронного урядування та електронної демократії на корупцію. Складові 

інформаційної інфраструктури: спеціально уповноважених суб’єктів у сфері 

запобігання корупції, публічного сектору у сфері запобігання корупції, 
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відкритих даних у сфері запобігання корупції, участі суспільства у сфері 

запобігання корупції.     

Національне агентство України з питань запобігання корупції як 

центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом який забезпечує 

формування та реалізую державну антикорупційну політику.   

 

Модуль 2. ДЕРЖАВНА ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА.  ЕЛЕКТРОННІ 

АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ ТА ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА В 

ЕЛЕКТРОННОМУ УРЯДУВАННІ. 

 

Тема 7. Електронні публічні послуги; сутність, організація надання. 

Зарубіжний досвід надання електронних публічних послуг. 

Сутність, суб’єкти та способи надання адміністративних послуг. 

Інтегровані офіси надання адміністративних послуг. 

Сутність та суб’єкти надання електронних адміністративних послуг. 

Організація надання електронних адміністративних послуг. 

Зарубіжний досвід надання електронних публічних послуг: загальні 

відомості. Модель ООН розвитку онлайн-послуг. Електронні публічні послуги 

в країнах Європи. Електронні публічні послуги в країнах Азії. Перспективні 

напрямки розвитку послуг електронного уряду.        

 

Тема 8. Публічна політика та управління розвитком інформаційного 

суспільства. Теоретичні та правові засади доступу до публічної інформації. 

Публічна інформація у формі відкритих даних, зарубіжний та вітчизняний 

досвід використання відкритих даних. 

Сутність державної інформаційної політики. Державна інформаційна 

політика: пріоритетні напрями та принципи.  Механізми публічного управління 

розвитком інформаційного суспільства та електронного урядування: механізми 

Національної програми інформатизації, модель взаємодії суб’єктів 

Національної програми інформатизації, механізми міжнародної ініціативи 

«Партнерство «Відкритий Уряд», механізм розвитку інформаційного 

суспільства, стратегія розвитку інформаційного суспільства, механізм «Зеленої 

книги» та «Білої книги» з електронного урядування. Інші механізми публічного 

управління розвитком електронного урядування. 

  Доступ до публічної інформації: основні поняття. Нормативно-правове 

забезпечення доступу до публічної інформації в Україні.  

Форми даних. Набори даних. Оприлюднення наборів даних. Зв’язані відкриті 

дані. Українські проєкти використання відкритих даних. 

Світовий досвід використання відкритих даних. Законодавства держав 

Європейського Союзу у сфері доступу до інформації про діяльність органів 

місцевого самоврядування та органів державної влади. 

 

Тема 9. Електронний документообіг. Реінжиніринг адміністративних 

процесів в органах публічної влади. 
Електронний документообіг. Передумови та етапність 

упровадження систем електронного документообігу. Електронний цифровий 
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підпис. Функції сучасних систем електронного документообігу. Електронний 

архів. Система електронного документообігу АСКОД. Система електронного 

документообігу «ДОК ПРОФ 2.0». 

Зміст реінжинірингу адміністративних процесів. Роль інформаційних 

технологій у реінжинірингу. Нові принципи документообігу. Системи 

електронного документообігу в реінжинірингу адміністративних процесів. 

Практика застосування систем електронного документообігу в органах 

публічного управління в Україні. Застосування систем електронного 

документообігу в органах місцевого самоврядування.  Застосування систем 

електронного документообігу в органах державної влади на центральному та 

регіональному рівнях.  Проблеми та перспективи впровадження систем 

електронного документообігу в органах публічної влади в Україні. 

 

Тема 10. ІТ-архітектура системи електронного урядування. 

Світовий досвід стандартизації архітектурних рішень та рівні архітектури 

електронного урядування. 

Інфраструктурний рівень ІТ – архітектури системи електронного 

урядування. Телекомунікаційний підрівень. Державна захищена мережа. 

Технічний підрівень. Центри обробки даних (G-cloud). Технологічний 

підрівень. Нормативно-правове забезпечення інфраструктурного рівня ІТ-

архітектури системи електронного урядування. 

Прикладний рівень ІТ – архітектури системи електронного 

урядування:підрівень додатків, презентаційний та канальні підрівні.  

 

Тема 11. Стратегії управління людськими ресурсами, формування та 

розвиток навичок електронного урядування. 

Управління компетенціями у контексті стратегії управління людськими 

ресурсами на ІКТ-сфері. Узгодження національної рамки ківаліфікацій та ІТ-

професій з європейською рамкою е-компетенцій. Формування й розвиток ІКТ-

компетентності та навичок еоектронного урядування. Механізм формувавння та 

розвитку ІКТ-компетентності публічних службовців.Підходи до формування та 

розвитку навичок з е-урядування у публічних службовців.  

 

Тема12. Зарубіжний та вітчизняний досвід впровадження 

електронного урядування. Інформаційна безпека в електронному 

урядуванні. 

Основні підходи та моделі побудови електронного уряду. Архітектура 

електронного уряду. Система забезпечення прийняття рішень та системи 

забезпечення управління держапарату. 

Системи забезпечення прийняття рішень та системи забезпечення 

управління держапарату. Портал державних послуг – фронт е-уряду. 

Інфраструктура електронної ідентифікації та авторизації. Прикладні системи, 

що забезпечують окремі е – сервіси та послуги е-уряду. 

Зарубіжний та вітчизняний досвід впровадження електронного 

урядування. Проблеми інтеграції інформаційного простору України у світову 

інформаційну спільноту. 
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Державна політика інформаційної безпеки. Загрози особі, суспільству та 

державі, обумовлені впровадженням інформаційно-комунікативних технологій. 

Організаційно - правове забезпечення інформаційної безпеки в електронному 

урядуванні. Заходи та технології технічного захисту інформації. Комплексні 

системи захисту інформації. 

 

Рекомендовані джерела інформації: 

Нормативно-правові акти: 
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України 28 червня 1996 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80.  

2. Закон України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 року № 

889-VIII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // 
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2011 року № 2939-VI : [Електронний ресурс] – Режим доступу : 
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5. Про звернення громадян : Закон України від 02 жовтня 1996 року № 

393/96-ВР : 26 [Електронний ресурс] – Режим доступу : www.zakon.rada.gov.ua.  

6. Про Концепцію національної програми інформатизації : Закон 

України від 04 лютого 1998 року  № 75/98-ВР : [Електронний ресурс] – Режим 

доступу : www.zakon.rada.gov.ua.  

7. Про Національну програму інформатизації : Закон України від 04 

лютого 1998 № 74/98-ВР : [Електронний ресурс] – Режим доступу : 

www.zakon.rada.gov.ua.  

8. Про захист персональних даних : Закон України від 01 червня 2010 

року № 2297-VI : [Електронний ресурс] – Режим доступу : 

www.zakon.rada.gov.ua.  

9. Про електронні документи та електронний документообіг : Закон 

України від 22 травня 2003 року № 851-IV : [Електронний ресурс] – Режим 

доступу : www.zakon.rada.gov.ua.  

10.  Про електронний цифровий підпис : Закон України від 22 травня 

2003 року № 852- IV : [Електронний ресурс] – Режим доступу : 

www.zakon.rada.gov.ua.  

11. Про адміністративні послуги : Закон України від 06 вересня 2012 

року  № 5203-VI : [Електронний ресурс] – Режим доступу : 

www.zakon.rada.gov.ua.  

12.  Про телекомунікації : Закон України від 18 листопада 2003 року № 

1280-IV : [Електронний ресурс] – Режим доступу : www.zakon.rada.gov.ua. 

13.  Про затвердження Методичних рекомендацій з розроблення 

стандартів адміністративних послуг : наказ Мінекономіки від 12 липня 2007 

року № 219 : [Електронний ресурс] – Режим доступу : www.me.kmu.gov.ua.  

http://www.zakon.rada.gov.ua/
http://www.zakon.rada.gov.ua/
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14.  Про затвердження Переліку і Порядку надання інформаційних та 

інших послуг з використанням електронної інформаційної системи 

“Електронний Уряд” : наказ Державного комітету зв’язку та інформатизації 

України від 15 серпня 2003 року № 149. – Режим доступу : 
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Міністрів України №1242 від 30 листопада 2011 року [Електронний ресурс] – 

Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1242-2011-%D0%BF.  

16.  Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної 

інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї 

мережі в Україні : Указ Президента України від 31 липня 2000 року № 928 : 

[Електронний ресурс] – Режим доступу : www.kmu.gov.ua.  

17.  Про заходи щодо створення електронної інформаційної системи 

“Електронний уряд” : Постанова Кабінету Міністрів України від 24 лютого 

2003 року № 208 : [Електронний ресурс] – Режим доступу : 

http://www.eukraine.info/ukr/postanova.php.  

18.  Про заходи щодо упорядкування державних, у тому числі 
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