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Розділ 1. Опис навчальної дисципліни 
Таблиця 1 − Опис навчальної дисципліни «Інституційна економіка»  
 
Місце у 
структурно-
логічній 
схемі  
підготовки 

Пререквізити: «Адміністративна процедура», «Ко-
мунікації у публічному адмініструванні», «Державне 
будівництво і місцеве самоврядування в Україні» 
Постреквізити:  

Мова  
викладання 

Українська 

Статус дисципліни: обовʼязкова 
Курс/семестр вивчення 2 
Кількість кредитів 
ЄКТС/кількість модулів  

3 

Денна форма навчання: 
Кількість годин: – загальна кількість: 1 семестр – 90; 2 семестр –  
– лекції: 1 семестр – 10; 2 семестр –  
– семінарські заняття: 1 семестр – 20; 2 семестр –  
– самостійна робота: 1 семестр – 60; 2 семестр –  
– вид підсумкового контролю: 1 семестр – ПМК (залік); 2 семестр –  
Заочна форма навчання: 
Кількість годин: 1 семестр – 90; 2 семестр −  
– лекції: 1 семестр – 6; 2 семестр –  
– практичні заняття: 1 семестр – 6; 2 семестр –  
– самостійна робота: 1 семестр – 78; 2 семестр –  
– вид підсумкового контролю: 1 семестр – ПМК (залік); 2 семестр −  
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Розділ 2. Перелік компетентностей та програмні результати на-
вчання 

 

Метою викладання навчальної дисципліни «Електронне уряду-

вання та інформаційні технології» є розширення й поглиблення знань 

студентів, які навчаються за магістерською програмою, щодо концеп-

туальних засад електронного урядування, системи оцінювання розви-

тку інформаційного суспільства та електронного урядування, держав-

ної 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. 
Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни 

«Електронне урядування та інформаційні технології» є: 
– ознайомлення студентів із найважливішими джерелами освіт-

нього законодавства та засвоєння їх фундаментальних положень з 
питань державної політики розвитку інформаційного суспільства та 
електронного урядування; 

–  формування вмінь і навичок самостійного пошуку необхідних 
нормативно-правових актів електронного урядування органів держав-
ної влади та правильного їх використання. 

 
Таблиця 2. Перелік компетентностей, які забезпечує навчальна дисци-
пліна «Електронне урядування та інформаційні технології», програмні 
результати навчання 
№ 
з/п 

Компетентності, якими 
повинен оволодіти сту-

дент 

Програмні результати навчан-
ня 

Загальні компетентності 
1. ЗК01. Здатність до абст-

рактного мислення, ана-

лізу та синтезу.  

РН01. Знати теоретичні та 

прикладні засади вироблення й 

аналізу публічної політики, 

основ та технологій прийняття 

управлінських рішень. 
2. ЗК03. Здатність розроб-

ляти та управляти проєк-

тами.  

РН06. Здійснювати ефективне 

управління інноваціями, ресу-

рсами, ризиками, проєктами, 

змінами, якістю, застосовувати 

сучасні моделі, підходи та тех-

нології, міжнародний досвід 
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при проєктуванні та реоргані-

зації управлінських та загаль-

но-організаційних структур. 
3. ЗК05. Здатність прийма-

ти обґрунтовані рішення 

та використовувати су-

часні комунікаційні тех-

нології.  

РН04. Використовувати сучас-

ні статистичні методи, моделі, 

цифрові технології, спеціалізо-

ване програмне забезпечення 

для розв’язання складних задач 

публічного управління та ад-

міністрування. 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності 
1. СК02. Здатність органі-

зовувати діяльність ор-

ганів публічного управ-

ління та інших 

організацій публічної 

сфери.  

РН08. Уміти здійснювати ефе-

ктивну комунікацію, аргумен-

тувати свою позицію, викорис-

товувати сучасні інформаційні 

та комунікаційні технології у 

сфері публічного управління та 

адміністрування на засадах 

соціальної відповідальності, 

правових та етичних норм. 
2. СК03. Здатність органі-

зовувати інформаційно-

аналітичне забезпечення 

управлінських процесів 

із використанням сучас-

них інформаційних ресу-

рсів та технологій, зок-

рема розробляти заходи 

щодо впровадження еле-

ктронного урядування в 

різних сферах публічно-

го управління та адмініс-

трування.  

РН05. Визначати пріоритетні 

напрями впровадження елект-

ронного урядування та розвит-

ку електронної демократії. 

3. СК06. Здатність здійс-

нювати професійну дія-

льність з урахуванням 

РН10. Представляти органи 

публічного управління й інші 

організації публічної сфери та 
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потреб забезпечення на-

ціональної безпеки Укра-

їни. 

презентувати для фахівців і 

широкого загалу результати їх 

діяльності. 
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Розділ 3. Програма навчальної дисципліни 

Програму навчальної дисципліни  

«Електронне урядування та інформаційні технології» обговорено і  

схвалено на засіданні кафедри правознавства 

Протокол засідання кафедри від «___» __________ 2021 року №___ 
 

Програмний зміст навчальної дисципліни 

 

МОДУЛЬ 1. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ТА ДЕРЖАВНА 

ПОЛІТИКА ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ. 

 

Тема 1. Теоретико – методологічні, організаційні та інсти-

туційні основи електронного урядування. Нормативно - правова 

база України щодо питань впровадження електронного урядуван-

ня в Україні. 

Мета, цілі та завдання електронного урядування. Теоретичні 

засади електронного урядування. Принципи та особливості електрон-

ного урядування в Україні. Моделі електронного урядування. Етапи 

розвитку електронного урядування. Фактори впливу на розвиток та 

впровадження електронного урядування. 

Нормативно-правова база впровадження електронного уряду-

вання в Україні. Основні національні програми та концепції з питань 

реформування національної системи електронного урядування.  

Концепція інформатизації: нормативно – правове забезпечен-

ня. 

Концепція розвитку інформаційного суспільства. 

Концепція розвитку електронного урядування в Україні. Гло-

балізація та розвиток світового інформаційного суспільства як факто-

ри впливу на електронне урядування. Наслідки впровадження елект-

ронного урядування. Ризики впровадження електронного урядування. 

Головні умови успішного впровадження електронного урядування.   

 

Тема 2. Концептуальні засади електронної демократії. Еле-

ктронна демократія  в Україні.     

Електронна демократія: поняття та зміст. Форми та інструмен-

ти електронної демократії. Цілі та основні напрями розвитку елект-

ронної демократії в Україні. Електронна демократія як спосіб вира-

ження політичної взаємодії. Сектори та інструменти електронної 

демократії. 
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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 те-

хнологій. Хмарні технології як підгрунтя ІТ-архітектури системи еле-

ктронного урядування. Мобільні технології-основа розвитку e-

government.  Технології Інтернет речей і «розумні технології».  Орга-

нізаційні технології розвитку електронного урядування та електронної 

демократії. Громадські проекти мобілізації людських ресурсів за до-

помогою інформаційно-комунікаційних технологій. Організаційні 

технології електронного урядування та електронної демократії.    

 

Тема 4. Моніторинг, оцінювання та прогнозування розвит-

ку системи електронного урядування.  

Розвиток електронного урядування та електронна демократія 

як напрям національної інформаційної політики. Індекс розвитку ін-

формаційно-комунікаційних технологій, національна система індика-

торів рівня розвитку інформаційного суспільства, індекс мережевої 

готовності та глобальний інноваційний індекс як основа оцінювання 

рівня розвитку інформаційного суспільства. 

Моніторинг розвитку електронного урядування в Україні. Ін-

декс розвитку електронного уряду та індекс електронної участі як 

основа оцінювання розвитку електронного урядування. 

 

Тема 5. Електронна взаємодія органів публічної влади. Ро-

звиток електронного урядування на місцевому та регіональному 

рівні. 

Основні аспекти організації електронної взаємодії органів пуб-

лічної влади: єдина система електронної взаємодії. Основні завдання 

щодо створення ЄСЕВ. Стан та тенденції розвитку електронної взає-

модії 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 
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містах України.  Визначення понять «електронний регіон», «елект-

ронне місто», «розумне місто». 

Реалізація електронної взаємодії в Європейських країнах: мо-

делі електронної взаємодії. Найкращі приклади впровадження елект-

ронного 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 ін-

струменти участі громадськості в реалізації антикорупційної політики. 

Прозорість інформації щодо  діяльності посадових осіб органів публі-

чної влади як головний чинник у запобіганні корупції. 

Застосування  технологій електронного урядування та елект-

ронної демократії а антикорупційних стратегіях. Сфери впливу техно-

логій електронного урядування та електронної демократії на коруп-

цію. Складові інформаційної інфраструктури: спеціально 

уповноважених суб’єктів у сфері запобігання корупції, публічного 

сектору у сфері запобігання корупції, відкритих даних у сфері запобі-

гання 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 політи-

ку.   

 

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 пос-

луг. 

Сутність, суб’єкти та способи надання адміністративних пос-

луг. Інтегровані офіси надання адміністративних послуг. 

Сутність та суб’єкти надання електронних адміністративних 

послуг. Організація надання електронних адміністративних послуг. 
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Зарубіжний досвід надання електронних публічних послуг: за-

гальні 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 інфо-

рмаційного 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 інфор-

маційна політика: пріоритетні напрями та принципи.  Механізми пуб-

лічного управління розвитком інформаційного суспільства та елект-

ронного урядування: механізми Національної програми 

інформатизації, модель взаємодії суб’єктів Національної програми 

інформатизації, механізми міжнародної ініціативи «Партнерство «Ві-

дкритий Уряд», механізм розвитку інформаційного суспільства, стра-

тегія розвитку інформаційного суспільства, механізм «Зеленої книги» 

та «Білої книги» з електронного урядування. Інші механізми публіч-

ного 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 дія-

льність органів місцевого самоврядування та органів державної влади. 

 

Тема 9. Електронний документообіг. Реінжиніринг адмініс-

тративних процесів в органах публічної влади. 
Електронний документообіг. Передумови та етапність упрова-

дження систем електронного документообігу. Електронний цифровий 

підпис. Функції сучасних систем електронного документообігу. Елек-

тронний архів. Система електронного документообігу АСКОД. Сис-

тема електронного документообігу «ДОК ПРОФ 2.0». 

Зміст реінжинірингу адміністративних процесів. Роль інфор-

маційних технологій у реінжинірингу. Нові принципи документообігу. 
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Системи електронного документообігу в реінжинірингу адміністрати-

вних процесів. 

Практика застосування систем електронного документообігу в 

органах публічного управління в Україні. Застосування систем елект-

ронного документообігу в органах місцевого самоврядування.  Засто-

сування систем електронного документообігу в органах державної 

влади на центральному та регіональному рівнях.  Проблеми та перс-

пективи 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 електрон-

ного урядування. Телекомунікаційний підрівень. Державна захищена 

мережа. Технічний підрівень. Центри обробки даних (G-cloud). Техно-

логічний підрівень. Нормативно-правове забезпечення інфраструкту-

рного 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, фор-

мування 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. Ар-

хітектура електронного  уряду. Система забезпечення прийняття рі-

шень та системи забезпечення управління держапарату. 

Системи забезпечення прийняття рішень та системи забезпе-

чення управління держапарату. Портал державних послуг – фронт е-

уряду. Інфраструктура електронної ідентифікації та авторизації. При-
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кладні 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. 

Державна політика інформаційної безпеки. Загрози особі, сус-

пільству та державі, обумовлені впровадженням інформаційно-

комунікативних технологій. Організаційно - правове забезпечення 

інформаційної безпеки в електронному урядуванні. Заходи та техно-

логії технічного захисту інформації. Комплексні системи захисту ін-

формації. 
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Розділ 3. Тематичний план навчальної дисципліни 

з розподілом навчального часу за видами занять 
 

Таблиця 3.1. Тематичний план навчальної дисципліни «Електронне уряду-
вання та інформаційні технології» для студентів денної форми навчання спе-
ціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» освітня програма 
«Публічне адміністрування» 
 

№ 
з 
 /  
п 

Назва модуля (розділу), теми 
навчальної дисципліни 

 

Кількість годин за видами занять 

р
а
зо

м
 

аудиторні 
заняття 

Поза-
аудиторні 
заняття 

лекції 
семінар- 

ські 
заняття 

самостійна 
робота 

МОДУЛЬ 1. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ТА ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА 

ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ 

1.  

Теоретико – методологічні, організаційні 

та інституційні основи електронного 

урядування. Нормативно - правова база 

України щодо питань впровадження 

електронного урядування в Україні. 

 

7 2 – 5 

2.  
Концептуальні засади електронної демо-

кратії. Електронна демократія  в Україні 
7 – 2 5 

3.  
Технології розвитку електронного уря-

дування та електронної демократії 
8 2 2 4 

4.  
Моніторинг, оцінювання та прогнозу-

вання розвитку системи електронного 

урядування 
7 – 2 5 

5.  
Електронна взаємодія органів публічної 

влади. Розвиток електронного урядуван-

ня на місцевому та регіональному рівні. 
9 2 2 5 

6.  

Електронне урядування та електронна 

демократія як інструмент запобігання 

корупції в органах державної влади та 

органах місцевого самоврядування. Е-

декларування в Україні 

7 – 2 5 

 Всього по модулю 1 45 6 10 29 

МОДУЛЬ 2. ДЕРЖАВНА ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА.  ЕЛЕКТРОННІ 
АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ ТА ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА В 

ЕЛЕКТРОННОМУ УРЯДУВАННІ 

7.  
Електронні публічні послуги; сутність, 

організація надання. Зарубіжний досвід 

надання електронних публічних послуг. 
8 2 – 6 
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8.  

Публічна політика та управління розвит-

ком інформаційного суспільства. Теоре-

тичні та правові засади доступу до пуб-

лічної інформації. Публічна інформація 

у формі відкритих даних, зарубіжний та 

вітчизняний досвід використання відк-

ритих даних 

7 – 2 5 

9.  
Електронний документообіг. Реінжині-

ринг адміністративних процесів в орга-

нах публічної влади 
7 – 2 5 

10.  
ІТ-архітектура системи електронного 

урядування 
7 – 2 5 

11.  
Стратегії управління людськими ресур-

сами, формування та розвиток навичок 

електронного урядування 
9 2 2 5 

12.  

Зарубіжний та вітчизняний досвід впро-

вадження електронного урядування. 

Інформаційна безпека в електронному 

урядуванні. 

7 – 2 5 

 Всього по модулю 2 45 4 10 31 

 Всього 90 10 20 60 
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Таблиця 3.2. Тематичний план навчальної дисципліни «Електронне уря-
дування та інформаційні технології» для студентів заочної форми на-
вчання спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» освітня 
програма «Публічне адміністрування» 
 

№ 
з 
 /  
п 

Назва модуля (розділу), теми 
навчальної дисципліни 

 

Кількість годин за видами занять 

р
а
зо

м
 

аудиторні 
заняття 

Поза-
аудиторні 
заняття 

лекції 
семінар- 

ські 
заняття 

самостійна 
робота 

МОДУЛЬ 1. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ТА ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА 

ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ 

1.  

Теоретико – методологічні, організаційні 

та інституційні основи електронного 

урядування. Нормативно - правова база 

України щодо питань впровадження 

електронного урядування в Україні. 

 

 2 – 6 

2.  
Концептуальні засади електронної демо-

кратії. Електронна демократія  в Україні 
 – – 7 

3.  
Технології розвитку електронного уря-

дування та електронної демократії 
 – 2 6 

4.  
Моніторинг, оцінювання та прогнозу-

вання розвитку системи електронного 

урядування 
 

– – 
7 

5.  
Електронна взаємодія органів публічної 

влади. Розвиток електронного урядуван-

ня на місцевому та регіональному рівні. 
 

– – 
7 

6.  

Електронне урядування та електронна 

демократія як інструмент запобігання 

корупції в органах державної влади та 

органах місцевого самоврядування. Е-

декларування в Україні 

 – 2 6 

 Всього по модулю 1 45 2 4 39 

МОДУЛЬ 2. ДЕРЖАВНА ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА.  ЕЛЕКТРОННІ 
АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ ТА ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА В 

ЕЛЕКТРОННОМУ УРЯДУВАННІ 

7.  
Електронні публічні послуги; сутність, 

організація надання. Зарубіжний досвід 

надання електронних публічних послуг. 
8 2 – 6 

8.  
Публічна політика та управління розвит-

ком інформаційного суспільства. Теоре-

тичні та правові засади доступу до пуб-
7 

– – 
7 
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лічної інформації. Публічна інформація 

у формі відкритих даних, зарубіжний та 

вітчизняний досвід використання відк-

ритих даних 

9.  
Електронний документообіг. Реінжині-

ринг адміністративних процесів в орга-

нах публічної влади 
7 

– – 
7 

10.  
ІТ-архітектура системи електронного 

урядування 
8 – 2 6 

11.  
Стратегії управління людськими ресур-

сами, формування та розвиток навичок 

електронного урядування 
8 2 – 6 

12.  

Зарубіжний та вітчизняний досвід впро-

вадження електронного урядування. 

Інформаційна безпека в електронному 

урядуванні. 

7 

– – 

7 

 Всього по модулю 2 45 4 2 39 

 Всього 90 6 6 78 
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Розділ 4. Тематичний план навчальної дисципліни 
Таблиця 4.1. Тематичний план навчальної дисципліни «Електронне урядування та інформаційні техноло-
гії», яка викладається для студентів денної форми навчання спеціальності 281 «Публічне управління та адміні-
стрування»  
 

Назва теми (лекції) та питан-

ня теми (лекції) 

К
іл

ь
к

іс
т
ь

 

г
о

д
и

н
 

Назва теми та питання семі-

нарського заняття 

К
іл

ь
к

іс
т
ь

 

г
о

д
и

н
 

Завдання самостійної робо-

ти в розрізі тем 

К
іл

ь
к

іс
т
ь

 

г
о

д
и

н
 

 

1 2 3 4 5 6 

МОДУЛЬ 1. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ТА ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ 

Тема 1. Теоретико – методологічні, організаційні та інституційні основи електронного урядування. Но-

рмативно - правова база України щодо питань впровадження електронного урядування в Україні. 

1. Мета, цілі та завдання елек-

тронного урядування.  

2. Теоретичні засади електрон-

ного урядування.  

3. Принципи та особливості 

електронного урядування в 

Україні.  

4. Моделі електронного уряду-

вання. 

5.  Етапи розвитку електронно-

го урядування. 

2 1. Концепція розвитку інформа-

ційного суспільства. 

2. Фактори впливу на розвиток 

та впровадження електронного 

урядування. 

3. Нормативно-правова база 

впровадження електронного 

урядування в Україні.  

4. Концепція розвитку елект-

ронного урядування в Україні.  

5. Наслідки впровадження елек-

тронного урядування.  

Ризики впровадження електрон-

ного урядування. 

– Завдання 1. Питання для само-

стійного вивчення 
1. Концепція інформатизації: 

нормативно – правове забез-

печення.  

2. Основні національні про-

грами та концепції з питань 

реформування національної 

системи електронного уряду-

вання. 

3. Глобалізація та розвиток 

світового інформаційного 

суспільства як фактори впли-

ву на електронне урядування.  

5 
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1 2 3 4 5 6 

Головні умови успішного 

впровадження електронного 

урядування. 
Завдання 2. Скориставшись 

інформаційними джерелами 

опрацювати теоретичний 

матеріал по темі. 

Завдання 3. Виконати 

тестування самоконтролю 

знань за темою. 

Тема 2. Концептуальні засади електронної демократії. Електронна демократія  в Україні 

1. Електронна демократія: 

поняття та зміст. 

2. Форми та інструменти елек-

тронної демократії.  

3. Цілі та основні напрями 

розвитку електронної демокра-

тії в Україні. 

– 1. Електронна демократія як 

спосіб вираження політичної 

взаємодії.  

2. Сектори та інструменти елек-

тронної демократії. 

3. Електронна демократія в 

Україні.  

4. Визначення мети та мотивів 

впровадження електронної демо-

кратії. 

2 Завдання 1. Питання для са-

мостійного вивчення 
1. Стан та тенденції розвит-

ку інструментів електронної 

демократії в Україні.   

2. Зарубіжний досвід розви-

тку електронної демократії.  
Завдання 2. Скориставшись 

інформаційними джерелами 

опрацювати теоретичний 

матеріал по темі. 

Завдання 3. Виконати тестуван-

ня самоконтролю знань за темою. 

5 

Тема 3. Технології розвитку електронного урядування та електронної демократії. 

1. Сучасні тенденції розвитку 
інформаційно-комунікаційних 
технологій.  

2 1. Технології Інтернет речей і 
«розумні технології».   
2. Організаційні технології роз-

2 Завдання 1. Питання для само-

стійного вивчення 
Громадські проекти мобіліза-

4 
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2. Хмарні технології як підгру-
нтя ІТ-архітектури системи 
електронного урядування.  
3. Мобільні технології-основа 
розвитку e-government.   

витку електронного урядування 
та електронної демократії.  
3. Організаційні технології елек-
тронного урядування та елект-
ронної демократії. 

ції людських ресурсів за до-

помогою інформаційно-

комунікаційних технологій. 
Завдання 2. Скориставшись 

інформаційними джерелами 

опрацювати теоретичний 

матеріал по темі. 

Завдання 3. Виконати тестуван-

ня самоконтролю знань за темою. 

Тема 4. Моніторинг, оцінювання та прогнозування розвитку системи електронного урядування 

1. Розвиток електронного уря-

дування та електронна демок-

ратія як напрям національної 

інформаційної політики.  

2. Індекс розвитку інформацій-

но-комунікаційних технологій. 

3. Національна система індика-

торів рівня розвитку інформа-

ційного суспільства. 

– 1. Моніторинг розвитку елект-

ронного урядування в Україні.  
2. Індекс розвитку електронного 
уряду. 
3. Індекс електронної участі як 
основа оцінювання розвитку 
електронного урядування. 
 

2 Завдання 1. Питання для само-

стійного вивчення 
1. Індекс мережевої готовності. 

2. Глобальний інноваційний 

індекс як основа оцінювання 

рівня розвитку інформаційно-

го суспільства. 
Завдання 2. Скориставшись 

інформаційними джерелами 

опрацювати теоретичний ма-

теріал по темі. 

Завдання 3. Виконати тестуван-

ня самоконтролю знань за темою. 

5 

Тема 5. Електронна взаємодія органів публічної влади. Розвиток електронного урядування на місцевому та 

регіональному рівні 

1. Основні аспекти організації 

електронної взаємодії органів 
2 1. Розвиток електронного уряду-

вання на регіональному рівні в 
2 Завдання 1. Питання для само-

стійного вивчення 
1. Реалізація електронної вза-

5 
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публічної влади: єдина система 

електронної взаємодії.  

2. Основні завдання щодо 

створення ЄСЕВ.  

3. Стан та тенденції розвитку 

електронної взаємодії в Украї-

ні.  

4. Програмне забезпечення 

електронної взаємодії публіч-

них службовців. 

Україні.  

2. Досвід впровадження елект-

ронного урядування в великих 

містах України.   

3. Визначення понять «елект-

ронний регіон», «електронне 

місто», «розумне місто». 

ємодії в Європейських країнах: 

моделі електронної взаємодії.  

2. Найкращі приклади впро-

вадження електронного уря-

дування та місцевому та регі-

ональному рівнях: Австралія, 

Франція, Швейцарія та 

Об’єднані Арабські Емірати. 
Завдання 2. Скориставшись 

інформаційними джерелами 

опрацювати теоретичний 

матеріал по темі. 

Завдання 3. Виконати тестуван-

ня самоконтролю знань за темою. 

Тема 6. Електронне урядування та електронна демократія як інструмент запобігання корупції в органах дер-

жавної влади та органах місцевого самоврядування. Е-декларування в Україні. 

1. Причини та чинники виник-

нення корупції в органах публі-

чної влади.  

2. Шляхи їх подолання за до-

помогою інформаційно-

комунікаційного інструмента-

рію.  

3. Інформаційно-комунікаційні 

інструменти участі громадсько-

сті в реалізації антикорупційної 

політики.  

– 1. Застосування  технологій 

електронного урядування та еле-

ктронної демократії в антикору-

пційних стратегіях.  

2. Сфери впливу технологій 

електронного урядування та еле-

ктронної демократії на корупцію.  

3. Складові інформаційної ін-

фраструктури: спеціально упов-

новажених суб’єктів у сфері за-

побігання корупції, публічного 

2 Завдання 1. Питання для само-

стійного вивчення 
Національне агентство Украї-

ни з питань запобігання кору-

пції як центральний орган 

виконавчої влади зі спеціаль-

ним статусом, який забезпе-

чує формування та реалізую 

державну антикорупційну 

політику.   
Завдання 2. Скориставшись 

5 
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4. Прозорість інформації щодо  

діяльності посадових осіб орга-

нів публічної влади як голов-

ний чинник у запобіганні кору-

пції. 

сектору у сфері запобігання ко-

рупції, відкритих даних у сфері 

запобігання корупції, участі сус-

пільства у сфері запобігання 

корупції. 

інформаційними джерелами 

опрацювати теоретичний 

матеріал по темі. 

Завдання 3. Виконати тестуван-

ня самоконтролю знань за темою. 

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 

1. Сутність, суб’єкти та спосо-

би надання адміністративних 

послуг.  

2. Інтегровані офіси надання 

адміністративних послуг. 

3. Сутність та суб’єкти надан-

ня електронних адміністратив-

них послуг. 

2 1. Організація надання елект-

ронних адміністративних послуг. 

2. Зарубіжний досвід надання 

електронних публічних послуг: 

загальні відомості.  

3. Електронні публічні послуги в 

країнах Європи. 

– Завдання 1. Питання для само-

стійного вивчення 
1. Модель ООН розвитку 

онлайн-послуг.  

2. Електронні публічні пос-

луги в країнах Азії: перспек-

тивні напрями розвитку пос-

луг електронного уряду. 
Завдання 2. Скориставшись 

інформаційними джерелами 

опрацювати теоретичний 

матеріал по темі. 

Завдання 3. Виконати тестуван-

ня самоконтролю знань за темою. 

6 

Тема 8. Публічна політика та управління розвитком інформаційного суспільства. Теоретичні та пра-

вові засади доступу до публічної інформації. Публічна інформація у формі відкритих даних, зарубіжний та 

вітчизняний досвід використання відкритих даних. 

1. Сутність державної інфор- – 1. Механізми публічного управ- 2 Завдання 1. Питання для само- 5 
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маційної політики.  

2. Державна інформаційна 

політика: пріоритетні напрями 

та принципи.   

3. Доступ до публічної інфор-

мації: основні поняття.  

4. Нормативно-правове забез-

печення доступу до публічної 

інформації в Україні. 

ління розвитком інформаційного 

суспільства та електронного 

урядування: механізми Націона-

льної програми інформатизації, 

модель взаємодії суб’єктів Наці-

ональної програми інформатиза-

ції, механізми міжнародної ініці-

ативи «Партнерство «Відкритий 

Уряд», механізм розвитку інфор-

маційного суспільства, стратегія 

розвитку інформаційного суспі-

льства, механізм «Зеленої книги» 

та «Білої книги» з електронного 

урядування.  

2. Інші механізми публічного 

управління розвитком електрон-

ного урядування. 

3. Форми даних. Набори даних. 

4. Оприлюднення наборів даних. 

5. Зв’язані відкриті дані. Україн-

ські проєкти використання відк-

ритих даних. 

стійного вивчення 
1. Світовий досвід викорис-

тання відкритих даних.  
2. Законодавства держав 
Європейського Союзу у сфері 
доступу до інформації про 
діяльність органів місцевого 
самоврядування та органів 
державної влади. 
Завдання 2. Скориставшись 

інформаційними джерелами 

опрацювати теоретичний 

матеріал по темі. 
Завдання 3. Виконати тесту-
вання самоконтролю знань за 
темою. 

Тема 9. Електронний документообіг. Реінжиніринг адміністративних процесів в органах публічної влади 

1. Електронний документообіг.  

2. Передумови та етапність 

упровадження систем елект-

– 1. Електронний архів. 

2. Система електронного доку-

ментообігу АСКОД.  

2 Завдання 1. Питання для само-

стійного вивчення 
1. Практика застосування 

5 
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ронного документообігу. 

3. Електронний цифровий під-

пис.  

4. Функції сучасних систем 

електронного документообігу. 

3. Система електронного доку-

ментообігу «ДОК ПРОФ 2.0». 

4. Зміст реінжинірингу адмініст-

ративних процесів.  

5. Роль інформаційних техноло-

гій у реінжинірингу.  

6. Нові принципи документообі-

гу.  

7. Системи електронного доку-

ментообігу в реінжинірингу ад-

міністративних процесів. 

систем електронного докуме-

нтообігу в органах публічного 

управління в Україні. 

2. Застосування систем елек-

тронного документообігу в 

органах місцевого самовряду-

вання.   

3. Застосування систем елек-

тронного документообігу в 

органах державної влади на 

центральному та регіональ-

ному рівнях. 

4. Проблеми та перспективи 

впровадження систем елект-

ронного документообігу в 

органах публічної влади в 

Україні. 
Завдання 2. Скориставшись 

інформаційними джерелами 

опрацювати теоретичний 

матеріал по темі. 

Завдання 3. Виконати тесту-

вання самоконтролю знань за 

темою. 

Тема 10. ІТ-архітектура системи електронного урядування 

 – 1. Світовий досвід стандартиза-

ції архітектурних рішень та рівні 
2 Завдання 1. Питання для само-

стійного вивчення 
5 
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архітектури електронного уряду-

вання. 

2. Інфраструктурний рівень ІТ – 

архітектури системи електронно-

го урядування.  

3. Телекомунікаційний підрі-

вень.  

4. Державна захищена мережа. 

Технічний підрівень. Центри 

обробки даних (G-cloud). 

1. Технологічний підрівень.  

2. Нормативно-правове за-

безпечення інфраструктурно-

го рівня ІТ-архітектури сис-

теми електронного 

урядування. 

3. Прикладний рівень ІТ – 

архітектури системи елект-

ронного урядування:підрівень 

додатків, презентаційний та 

канальні підрівні. 
Завдання 2. Скориставшись 

інформаційними джерелами 

опрацювати теоретичний 

матеріал по темі. 

Завдання 3. Виконати тесту-

вання самоконтролю знань за 

темою. 

Тема 11. Стратегії управління людськими ресурсами, формування та розвиток навичок електронного уряду-

вання 
1. Управління компетенціями у 
контексті стратегії управління 
людськими ресурсами на ІКТ-
сфері. 
2. Узгодження національної 
рамки ківаліфікацій та ІТ-
професій з європейською рам-

2 1. Формування й розвиток ІКТ-
компетентності та навичок елек-
тронного урядування.  
2. Механізм формування та роз-
витку ІКТ-компетентності публі-
чних службовців. 
3. Підходи до формування та 

2 Завдання 1. Питання для само-

стійного вивчення 
Зарубіжний досвід управління 

людськими ресурсами на ІКТ-

сфері. 
Завдання 2. Скориставшись 

інформаційними джерелами 

5 
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кою е-компетенцій. розвитку навичок з е-урядування 

у публічних службовців. 
опрацювати теоретичний 

матеріал по темі. 

Завдання 3. Виконати тесту-

вання самоконтролю знань за 

темою. 

Тема 12. Зарубіжний та вітчизняний досвід впровадження електронного урядування. Інформаційна безпека в 

електронному урядуванні 

1. Основні підходи та моделі 

побудови електронного уряду.  

2. Архітектура електронного  

уряду.  

3. Система забезпечення при-

йняття рішень та системи за-

безпечення управління держ-

апарату. 

4. Системи забезпечення при-

йняття рішень та системи за-

безпечення управління держ-

апарату. 

– 1. Портал державних послуг – 

фронт е-уряду.  

2. Інфраструктура електронної 

ідентифікації та авторизації.  

3. Прикладні системи, що забез-

печують окремі е–сервіси та 

послуги е-уряду. 

4. Проблеми інтеграції інформа-

ційного простору України у сві-

тову інформаційну спільноту. 
Семінарське заняття 13 
1. Державна політика інформа-

ційної безпеки.  

2. Загрози особі, суспільству та 

державі, обумовлені впрова-

дженням інформаційно-

комунікативних технологій.  

3. Організаційно - правове за-

безпечення інформаційної безпе-

ки в електронному урядуванні.  

2 Завдання 1. Питання для само-

стійного вивчення 
1. Зарубіжний та вітчизняний 

досвід впровадження елект-

ронного урядування.  
2. Комплексні системи захис-
ту інформації. 
Завдання 2. Скориставшись 

інформаційними джерелами 

опрацювати теоретичний 

матеріал по темі. 
Завдання 3. Виконати тесту-
вання самоконтролю знань за 
темою. 
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4. Заходи та технології технічно-

го захисту інформації.  

 

Разом по дисципліні 10  20  60 
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Таблиця 4.2. Тематичний план навчальної дисципліни «Електронне урядування та інформаційні техноло-
гії», яка викладається для студентів заочної форми навчання спеціальності 281 «Публічне управління та адмі-
ністрування»  
 

Назва теми (лекції) та питан-
ня теми (лекції) 

К
іл

ь
к

іс
т
ь

 
г
о

д
и

н
 

Назва теми та питання семі-
нарського заняття 

К
іл

ь
к

іс
т
ь

 
г
о

д
и

н
 

Завдання самостійної робо-
ти в розрізі тем 

К
іл

ь
к

іс
т
ь

 
г
о

д
и

н
 

 

1 2 3 4 5 6 
МОДУЛЬ 1. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ТА ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ 

Тема 1. Теоретико – методологічні, організаційні та інституційні основи електронного урядування. Но-
рмативно - правова база України щодо питань впровадження електронного урядування в Україні. 

1.Мета, цілі та завдання елек-
тронного урядування.  
2.Теоретичні засади електрон-
ного урядування.  
3.Принципи та особливості 
електронного урядування в 
Україні.  
4.Моделі електронного уряду-
вання. 
5. Етапи розвитку електронно-
го урядування. 

2 1. Концепція розвитку інформа-
ційного суспільства. 
2. Фактори впливу на розвиток 
та впровадження електронного 
урядування. 
3. Нормативно-правова база 
впровадження електронного 
урядування в Україні.  
4. Концепція розвитку елект-
ронного урядування в Україні.  
5. Наслідки впровадження елек-
тронного урядування.  
Ризики впровадження елект-
ронного урядування. 

– Завдання 1. Питання для само-
стійного вивчення 
1. Концепція інформатизації: 
нормативно – правове забез-
печення.  
2. Основні національні про-
грами та концепції з питань 
реформування національної 
системи електронного уряду-
вання. 
3. Глобалізація та розвиток 
світового інформаційного 
суспільства як фактори впли-
ву на електронне урядування.  
Головні умови успішного 
впровадження електронного 
урядування. 
Завдання 2. Скориставшись 

6 
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1 2 3 4 5 6 
інформаційними джерелами 
опрацювати теоретичний 
матеріал по темі. 
Завдання 3. Виконати 
тестування самоконтролю 
знань за темою. 

Тема 2. Концептуальні засади електронної демократії. Електронна демократія  в Україні 
1.Електронна демократія: по-
няття та зміст. 
2.Форми та інструменти елек-
тронної демократії.  
3.Цілі та основні напрями роз-
витку електронної демократії 
в Україні. 

– 1. Електронна демократія як 
спосіб вираження політичної 
взаємодії.  
2. Сектори та інструменти елек-
тронної демократії. 
3. Електронна демократія в 
Україні.  
4. Визначення мети та мотивів 
впровадження електронної де-
мократії. 

– Завдання 1. Питання для само-
стійного вивчення 
1. Стан та тенденції розвит-
ку інструментів електронної 
демократії в Україні.   
2. Зарубіжний досвід роз-
витку електронної демократії.  
Завдання 2. Скориставшись 
інформаційними джерелами 
опрацювати теоретичний 
матеріал по темі. 
Завдання 3. Виконати тестуван-
ня самоконтролю знань за темою. 

7 

Тема 3. Технології розвитку електронного урядування та електронної демократії. 

1. Сучасні тенденції роз-
витку інформаційно-
комунікаційних технологій.  

2. Хмарні технології як 
підгрунтя ІТ-архітектури сис-
теми електронного урядуван-
ня.  
3. Мобільні технології-
основа розвитку e-government.   

– 1. Технології Інтернет речей і 
«розумні технології».   
2. Організаційні технології роз-
витку електронного урядування 
та електронної демократії.  
3. Організаційні технології елек-
тронного урядування та елект-
ронної демократії. 

2 Завдання 1. Питання для само-
стійного вивчення  
1. Громадські проекти мобілі-
зації людських ресурсів за 
допомогою інформаційно-
комунікаційних технологій. 
Завдання 2. Скориставшись 
інформаційними джерелами 
опрацювати теоретичний 
матеріал по темі. 

6 
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1 2 3 4 5 6 
Завдання 3. Виконати тесту-
вання самоконтролю знань за 
темою. 

Тема 4. Моніторинг, оцінювання та прогнозування розвитку системи електронного урядування 
1.Розвиток електронного уря-
дування та електронна демок-
ратія як напрям національної 
інформаційної політики.  
2.Індекс розвитку інформацій-
но-комунікаційних техноло-
гій. 
3.Національна система індика-
торів рівня розвитку інформа-
ційного суспільства. 

– 1. Моніторинг розвитку елект-
ронного урядування в Україні.  
2. Індекс розвитку електронного 
уряду. 
3. Індекс електронної участі як 
основа оцінювання розвитку 
електронного урядування. 
 

– Завдання 1. Питання для само-
стійного вивчення 
1. Індекс мережевої готовності. 
2. Глобальний інноваційний 
індекс як основа оцінювання 
рівня розвитку інформаційно-
го суспільства. 
Завдання 2. Скориставшись 
інформаційними джерелами 
опрацювати теоретичний 
матеріал по темі. 
Завдання 3. Виконати тестуван-
ня самоконтролю знань за темою. 

7 

Тема 5. Електронна взаємодія органів публічної влади. Розвиток електронного урядування на місцевому та 
регіональному рівні 

1.Основні аспекти організації 
електронної взаємодії органів 
публічної влади: єдина систе-
ма електронної взаємодії.  
2.Основні завдання щодо 
створення ЄСЕВ.  
3.Стан та тенденції розвитку 
електронної взаємодії в Укра-
їні.  
4.Програмне забезпечення 
електронної взаємодії публіч-

– 1. Розвиток електронного уряду-
вання на регіональному рівні в 
Україні.  
2. Досвід впровадження елект-
ронного урядування в великих 
містах України.   
3. Визначення понять «елект-
ронний регіон», «електронне 
місто», «розумне місто». 

– Завдання 1. Питання для само-
стійного вивчення 
1. Реалізація електронної вза-
ємодії в Європейських країнах: 
моделі електронної взаємодії. 
2. Найкращі приклади впро-
вадження електронного уря-
дування та місцевому та регі-
ональному рівнях: Австралія, 
Франція, Швейцарія та 
Об’єднані Арабські Емірати. 

7 
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1 2 3 4 5 6 
них службовців. Завдання 2. Скориставшись 

інформаційними джерелами 
опрацювати теоретичний 
матеріал по темі. 
Завдання 3. Виконати тестуван-
ня самоконтролю знань за темою. 

Тема 6. Електронне урядування та електронна демократія як інструмент запобігання корупції в органах дер-
жавної влади та органах місцевого самоврядування. Е-декларування в Україні. 

1.Причини та чинники виник-
нення корупції в органах пуб-
лічної влади.  
2.Шляхи їх подолання за до-
помогою інформаційно-
комунікаційного інструмента-
рію.  
3.Інформаційно-комунікаційні 
інструменти участі громадсь-
кості в реалізації антикоруп-
ційної політики.  
4.Прозорість інформації щодо  
діяльності посадових осіб ор-
ганів публічної влади як голо-
вний чинник у запобіганні ко-
рупції. 

– 1. Застосування  технологій еле-
ктронного урядування та елект-
ронної демократії в антикоруп-
ційних стратегіях.  
2. Сфери впливу технологій еле-
ктронного урядування та елект-
ронної демократії на корупцію.  
3. Складові інформаційної ін-
фраструктури: спеціально упов-
новажених суб’єктів у сфері за-
побігання корупції, публічного 
сектору у сфері запобігання ко-
рупції, відкритих даних у сфері 
запобігання корупції, участі су-
спільства у сфері запобігання 
корупції. 

2 Завдання 1. Питання для само-
стійного вивчення 
1. Національне агентство 
України з питань запобігання 
корупції як центральний ор-
ган виконавчої влади зі спеці-
альним статусом, який забез-
печує формування та 
реалізую державну антикору-
пційну політику.   
Завдання 2. Скориставшись 
інформаційними джерелами 
опрацювати теоретичний 
матеріал по темі. 
Завдання 3. Виконати тесту-
вання самоконтролю знань за 
темою. 

6 

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 

1.Сутність, суб’єкти та спосо- 2 1. Організація надання елект- – Завдання 1. Питання для само-
стійного вивчення 

6 
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1 2 3 4 5 6 
би надання адміністративних 
послуг.  
2.Інтегровані офіси надання 
адміністративних послуг. 
3.Сутність та суб’єкти надан-
ня електронних адміністрати-
вних послуг. 

ронних адміністративних пос-
луг. 
2. Зарубіжний досвід надання 
електронних публічних послуг: 
загальні відомості.  
3. Електронні публічні послуги в 
країнах Європи. 

1. Модель ООН розвитку 
онлайн-послуг.  
2. Електронні публічні пос-
луги в країнах Азії: перспек-
тивні напрями розвитку пос-
луг електронного уряду. 
Завдання 2. Скориставшись 
інформаційними джерелами 
опрацювати теоретичний 
матеріал по темі. 
Завдання 3. Виконати тесту-
вання самоконтролю знань за 
темою. 

Тема 8. Публічна політика та управління розвитком інформаційного суспільства. Теоретичні та правові заса-
ди доступу до публічної інформації. Публічна інформація у формі відкритих даних, зарубіжний та вітчизняний 

досвід використання відкритих даних. 
1.Сутність державної інфор-
маційної політики.  
2.Державна інформаційна по-
літика: пріоритетні напрями та 
принципи.   
3. Доступ до публічної інфор-
мації: основні поняття.  
4. Нормативно-правове забез-
печення доступу до публічної 
інформації в Україні. 

– 1. Механізми публічного управ-
ління розвитком інформаційно-
го суспільства та електронного 
урядування: механізми Націо-
нальної програми інформатиза-
ції, модель взаємодії суб’єктів 
Національної програми інфор-
матизації, механізми міжнарод-
ної ініціативи «Партнерство 
«Відкритий Уряд», механізм 
розвитку інформаційного суспі-
льства, стратегія розвитку інфо-
рмаційного суспільства, меха-
нізм «Зеленої книги» та «Білої 

– Завдання 1. Питання для само-
стійного вивчення 
1. Світовий досвід викорис-
тання відкритих даних.  
2. Законодавства держав 
Європейського Союзу у сфері 
доступу до інформації про 
діяльність органів місцевого 
самоврядування та органів 
державної влади. 
Завдання 2. Скориставшись 
інформаційними джерелами 
опрацювати теоретичний 
матеріал по темі. 
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1 2 3 4 5 6 
книги» з електронного уряду-
вання.  
2. Інші механізми публічного 
управління розвитком елект-
ронного урядування. 
3. Форми даних. Набори даних. 
4. Оприлюднення наборів даних. 
5. Зв’язані відкриті дані. Україн-
ські проєкти використання відк-
ритих даних. 

Завдання 3. Виконати тесту-
вання самоконтролю знань за 
темою. 

Тема 9. Електронний документообіг. Реінжиніринг адміністративних процесів в органах публічної влади 
1.Електронний документообіг.  
2.Передумови та етапність 
упровадження систем елект-
ронного документообігу. 
3.Електронний цифровий під-
пис.  
4.Функції сучасних систем 
електронного документообігу. 

– 1. Електронний архів. 
2. Система електронного доку-
ментообігу АСКОД.  
3. Система електронного доку-
ментообігу «ДОК ПРОФ 2.0». 
4. Зміст реінжинірингу адмініст-
ративних процесів.  
5. Роль інформаційних техноло-
гій у реінжинірингу.  
6. Нові принципи документообі-
гу.  
7. Системи електронного доку-
ментообігу в реінжинірингу ад-
міністративних процесів. 

– Завдання 1. Питання для само-
стійного вивчення 
1. Практика застосування 
систем електронного докуме-
нтообігу в органах публічного 
управління в Україні. 
2. Застосування систем елек-
тронного документообігу в 
органах місцевого самовряду-
вання.   
3. Застосування систем елек-
тронного документообігу в 
органах державної влади на 
центральному та регіональ-
ному рівнях. 
4. Проблеми та перспективи 
впровадження систем елект-
ронного документообігу в 

7 
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1 2 3 4 5 6 
органах публічної влади в 
Україні. 
Завдання 2. Скориставшись 
інформаційними джерелами 
опрацювати теоретичний 
матеріал по темі. 
Завдання 3. Виконати тесту-
вання самоконтролю знань за 
темою. 

Тема 10. ІТ-архітектура системи електронного урядування 
 – 5. Світовий досвід стандартиза-

ції архітектурних рішень та рів-
ні архітектури електронного 
урядування. 
6. Інфраструктурний рівень ІТ – 
архітектури системи електрон-
ного урядування.  
7. Телекомунікаційний підрі-
вень.  
8. Державна захищена мережа. 
Технічний підрівень. Центри 
обробки даних (G-cloud). 

2 Завдання 1. Питання для само-
стійного вивчення 
1. Технологічний підрівень.  
2. Нормативно-правове за-
безпечення інфраструктурного 
рівня ІТ-архітектури системи 
електронного урядування. 
3. Прикладний рівень ІТ – 
архітектури системи елект-
ронного урядування:підрівень 
додатків, презентаційний та 
канальні підрівні. 
Завдання 2. Скориставшись 
інформаційними джерелами 
опрацювати теоретичний 
матеріал по темі. 
Завдання 3. Виконати тесту-
вання самоконтролю знань за 
темою. 

6 

Тема 11. Стратегії управління людськими ресурсами, формування та розвиток навичок електронного уряду-
вання 
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1 2 3 4 5 6 
1.Управління компетенціями у 
контексті стратегії управління 
людськими ресурсами на ІКТ-
сфері. 
2.Узгодження національної 
рамки ківаліфікацій та ІТ-
професій з європейською рам-
кою е-компетенцій. 

2 1. Формування й розвиток ІКТ-
компетентності та навичок еле-
ктронного урядування.  
2. Механізм формування та роз-
витку ІКТ-компетентності пуб-
лічних службовців. 
3. Підходи до формування та 
розвитку навичок з е-
урядування у публічних служ-
бовців. 

– Завдання 1. Питання для само-
стійного вивчення 
1. Зарубіжний досвід управ-
ління людськими ресурсами 
на ІКТ-сфері. 
Завдання 2. Скориставшись 
інформаційними джерелами 
опрацювати теоретичний 
матеріал по темі. 
Завдання 3. Виконати тесту-
вання самоконтролю знань за 
темою. 

6 

Тема 12. Зарубіжний та вітчизняний досвід впровадження електронного урядування. Інформаційна безпека в 
електронному урядуванні 

1.Основні підходи та моделі 
побудови електронного уряду.  
2.Архітектура електронного  
уряду.  
3.Система забезпечення при-
йняття рішень та системи за-
безпечення управління держ-
апарату. 
4.Системи забезпечення при-
йняття рішень та системи за-
безпечення управління держ-
апарату. 

– 1. Портал державних послуг – 
фронт е-уряду.  
2. Інфраструктура електронної 
ідентифікації та авторизації.  
3. Прикладні системи, що забез-
печують окремі е–сервіси та 
послуги е-уряду. 
4. Проблеми інтеграції інформа-
ційного простору України у сві-
тову інформаційну спільноту. 
Семінарське заняття 13 
5. Державна політика інформа-
ційної безпеки.  
6. Загрози особі, суспільству та 
державі, обумовлені впрова-
дженням інформаційно-

– Завдання 1. Питання для само-
стійного вивчення 
1. Зарубіжний та вітчизняний 
досвід впровадження елект-
ронного урядування.  
2. Комплексні системи захис-
ту інформації. 
Завдання 2. Скориставшись 
інформаційними джерелами 
опрацювати теоретичний 
матеріал по темі. 
Завдання 3. Виконати тесту-
вання самоконтролю знань за 
темою. 
 

7 
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1 2 3 4 5 6 
комунікативних технологій.  
7. Організаційно - правове за-
безпечення інформаційної без-
пеки в електронному урядуван-
ні.  
8. Заходи та технології технічно-
го захисту інформації.  
 

Разом по дисципліні 6  6  78 
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Розділ 5. Оцінювання результатів навчання 
 
Таблиця 5 − Розподіл балів за результатами вивчення навчальної 

дисципліни для студентів спеціальності 281 «Публічне управління та 
адміністрування» денної та заочної форми навчання  

Види робіт 
Максимальна 

кількість балів 

Модуль 1 (теми 1-6): виконання домашнього завдання 

(15 балів); робота на семінарських заняттях (10 балів); 

тестування (15 балів); поточна модульна робота 

(10 балів) 

50 

Модуль 1 (теми 7-12): виконання домашнього завдання 

(15 балів); робота на семінарських заняттях (10 балів); 

тестування (15 балів); поточна модульна робота 

(10 балів) 

50 

Поточне оцінювання  100 

ПМК (залік)  

Разом 100 

 
Таблиця 6 − Шкала оцінювання знань здобувачів вищої освіти за резуль-

татами вивчення навчальної дисципліни  
Сума балів 

за всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка за 

шкалою 

ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

90-100 А Відмінно  

82-89 В Дуже добре  

74-81 С Добре 

64-73 D Задовільно 

60-63 Е Задовільно достатньо 

35-59 FX 
Незадовільно з можливістю проведення 

повторного підсумкового контролю 

0-34 F 
Незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням навчальної дисципліни та 
проведенням підсумкового контролю 
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Розділ 6. Інформаційні джерела 

 

Нормативно-правові акти: 

 

1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної 

Ради 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: // 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/889-19  

3. Про інформацію: Закон України від 02 жовтня 1992 року 

№ 2657-ХІІ : [Електронний ресурс] – Режим доступу : 

www.zakon.rada.gov.ua.  

4.  Про доступ до публічної інформації : Закон України від 

13 січня 2011 року № 2939-VI : [Електронний ресурс] – Режим досту-

пу : www.zakon.rada.gov.ua.  

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 Украї-

ни 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 че-

рвня 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 ре-

сурс] – 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 верес-

ня 2012 року  № 5203-VI : [Електронний ресурс] – Режим доступу : 

www.zakon.rada.gov.ua.  

http://www.zakon.rada.gov.ua/
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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 розроб-

лення стандартів адміністративних послуг : наказ Мінекономіки від 12 

липня 2007 року № 219 : [Електронний ресурс] – Режим доступу : 

www.me.kmu.gov.ua.  

14.  Про затвердження Переліку і Порядку надання інформа-

ційних 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 дос-

тупу : www.zakon.rada.gov.ua  

15.  Про затвердження Типової інструкції з діловодства у 

центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної 

Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади. Затверджено 

постановою Кабінету 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 глоба-

льної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого дос-

тупу 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 дос-

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

18.  Про заходи щодо упорядкування державних, у тому числі 

адміністративних послуг : Постанова Кабінету Міністрів України від 

17 липня 2009 року № 737 : [Електронний ресурс] – Режим доступу : 

www.kmu.gov.ua  

19.  Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства 

в Україні на 2007–2015 роки : Закон України : прийнятий від 9 січня 

2007 року № 537-V : [Електронний ресурс] – Режим доступу : 

www.zakon.rada.gov.ua. 

20.  Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформа-

ції про діяльність органів виконавчої влади : Постанова Кабінету Мі-

ністрів України від 4 січня 2002 роук № 3 : [Електронний ресурс] – 

Режим доступу : www.kmu.gov.ua  

http://www.zakon.rada.gov.ua/
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21.  Про Рекомендації парламентських слухань на тему: Зако-

нодавче забезпечення розвитку інформаційного суспільства в Україні. 

Постанова Верховної Ради України від 3 липня 2014 року № 1565-VII 

[Електронний ресурс] – Режим доступу : http/www.rada.gov.ua.  

22.  Порядок інформаційного наповнення та технічного забез-

печення Єдиного веб-порталу органів виконавчої влади : наказ Дер-

жавного комітету інформаційної політики, телебачення і радіомовлен-

ня України, Державного комітету зв’язку та інформатизації України 

від 25 листопада 2002 року № 327/225 : [Електронний ресурс] – Режим 

доступу : www.zakon.rada.gov.ua  

23.  Порядок надання інформаційних та інших послуг з вико-

ристанням електронної інформаційної системи “Електронний Уряд” : 

наказ Державного комітету зв’язку та інформатизації України від 15 

серпня 2003 року. № 149 : [Електронний ресурс] – Режим доступу : 

www.zakon.rada.gov.ua  

24. Про затвердження Положення про центральний засвідчу-

вальний орган : Постанова Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 

2004 року № 1451.  

25. Про затвердження Порядку акредитації центру сертифіка-

ції ключів Постанова Кабінету Міністрів України від 13 липня 2004 

року № 903.  

26. Про затвердження Порядку засвідчення наявності елект-

ронного документа (електронних даних) на певний момент часу : Пос-

танова Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 року № 680.  

27.  Про затвердження Порядку застосування електронного 

цифрового підпису органами державної влади, органами місцевого 

самоврядування, підприємствами, установами та організаціями держа-

вної форми власності : Постанова Кабінету Міністрів України від 28 

жовтня 2004 року № 1452. 

28.  Про затвердження Порядку обов’язкової передачі доку-

ментованої інформації : Постанова Кабінету Міністрів України від 28 

жовтня 2004 року № 1454.  

29. Про затвердження Типового порядку здійснення елект-

ронного документообігу в органах виконавчої влади : Постанова Ка-

бінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 року № 1453.  

30. Про заходи щодо подальшого забезпечення відкритості у 

діяльності органів виконавчої влади : Постанова Кабінету Міністрів 

України від 29 серпня 2002 року № 1302. 
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Основні рекомендовані джерела інформації: 

31. Августин Р.Р. Електронне врядування, інформаційні тех-

нології, ресурси та сервіси на державній службі: навчально-

методичний комплекс / Тернопіль: ТНЕУ, 2014. – 140 с. 

32. Дубов Д.В. Основи електронного урядування. Навчальний 

посібник / Д.В. Дубов, С.В. Дубова. – К.: Центр навчальної літератури, 

2012. – 176 с. 

33. Електронна демократія: навч. посіб. / Н.В.Грицяк, 

С.Г.Соловйов; за заг. ред. д-ра наук з держ. упр., проф. Н.В.Грицяк. – 

К.: НАДУ, 2015. – 66 с. 

34. Електронне урядування. Опорний конспект лекцій. Дзюба 

С.В., Жиляєв І.Б., Полумієнко С.К, Рубан І.А., Семенченко А.І. За ред. 

А.І.Семенченка. – К., 2012. –264 с.  

 

Додаткові рекомендовані джерела інформації: 

35. Абраменко Ю.Ю. Зарубіжний досвід е-урядування та про-

блеми його імплементації в Україні / Ю.Ю. Абраменко, І.А. Чикарен-

ко // Публічне адміністрування: теорія та практика: електронний збір-

ник наукових праць. – Вип. 2(2) / 2009. – [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://www.dridu.dp.ua/zbirnik.  

36. Агамірзян І. Світовий досвід реалізації концепції елект-

ронного уряду / І. Агамірзян. – [Електронний ресурс]. – Режим досту-

пу: http://www. microsoft.com/Україна/Government/.  

37. Архипова ЄО. Інформаційна безпека: соціально-

філософський вимір: дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.03 / Є.О. Архи-

пова; НТУУ «КПІ». – К., 2012. – 215 с.  
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Україні / О.І. Архипська, О.А. Баранов, С.В. Дзюба та ін.; за ред. С.В. 

Дзюби. – К., 2010. – 90 с.  

39. Ахрипська О., Пестряков І., Хмара О. Електронна демок-

ратія в Україні. Що це? – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
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40. Аудитория интернет-пользователей Украины. ІІ квартал 
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Режим доступу: http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code.  
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