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Опис навчальної дисципліни 

Мета вивчення 

навчальної дисципліни 

Розширення й поглиблення знань студентів, які навчаються за магістерською 

програмою, щодо концептуальних 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. 

Тривалість 
3 кредити ЄКТС/90 годин (лекції 10 год., семінарські заняття 20 год., самостійна робота 

60 год.) 

Форми та методи 

навчання 

Лекційні та семінарські заняття в аудиторії з використанням інформаційних технологій, 

самостійна робота із джерелами, основною та додатковою навчально-методичною 

літературою поза аудиторними заняттями 

Система поточного та 

підсумкового контролю 

Поточний контроль: відвідування лекцій; обговорення теоретичних питань на 

семінарських заняттях; тестування; виконання завдань, передбачених планом 

самостійної роботи; написання і захист наукових рефератів з визначеної проблеми; 

поточна модульна робота 

Підсумковий контроль: ПМК (залік) 

Базові знання  
Наявність широких знань з інформаційного права, адміністративної процедури, 

комунікацій у публічному адмініструванні 

Мова викладання Українська 

http://schedule.puet.edu.ua/
http://pravo.puet.edu.ua/
http://schedule.puet.edu.ua/
http://pravo.puet.edu.ua/


Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні 
результати навчання 

№ 
з/п 

Компетентності, якими повинен 
оволодіти студент 

Програмні результати навчання 

Загальні компетентності 
1. ЗК01. Здатність до абстрактного 

мислення, аналізу та синтезу.  

РН01. Знати теоретичні та прикладні засади 

вироблення й аналізу публічної політики, основ 

та технологій прийняття управлінських рішень. 

2. ЗК03. Здатність розробляти та управляти 

проєктами.  

РН06. 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. 

3. ЗК05. Здатність приймати обґрунтовані 

рішення та використовувати сучасні 

комунікаційні технології.  

РН04. Використовувати сучасні статистичні 

методи, моделі, цифрові технології, 

спеціалізоване програмне забезпечення для 

розв’язання складних задач публічного 

управління та адміністрування. 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності 
1. СК02. Здатність організовувати 

діяльність органів публічного 

управління та інших організацій 

публічної сфери.  

РН08. 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. 
2. СК03. 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.  

РН05. Визначати пріоритетні напрями 

впровадження електронного урядування та 

розвитку електронної демократії. 

3. СК06. Здатність здійснювати 

професійну діяльність з урахуванням 

потреб забезпечення національної 

безпеки України. 

РН10. Представляти органи публічного 

управління й інші організації публічної сфери та 

презентувати для фахівців і широкого загалу 

результати їх діяльності. 

 



Тематичний план навчальної дисципліни 

Назва теми Види робіт 
Завдання самостійної роботи у 

розрізі тем 

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. 

Відвідування лекції; тестування; 

виконання завдань, передбачених планом 

самостійної роботи 

Завдання 1. Питання для 

самостійного вивчення 
1. Концепція інформатизації: нормативно – 

правове забезпечення.  

2. Основні національні програми та 

концепції з питань реформування 

національної системи електронного 

урядування. 

3. Глобалізація та розвиток світового 

інформаційного суспільства як фактори 

впливу на електронне урядування.  

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. 

Відвідування лекції; обговорення 

теоретичного питання на семінарському 

занятті; тестування; виконання завдань, 

передбачених планом самостійної роботи 

Завдання 1. Питання для самостійного 

вивчення 
1. Стан та тенденції розвитку інструментів 

електронної демократії в Україні.   

2. Зарубіжний досвід розвитку електронної 

демократії.  

Завдання 2. Скориставшись 

інформаційними джерелами опрацювати 

теоретичний матеріал по темі. 

Завдання 3. Виконати тестування 

самоконтролю знань за темою. 

Тема 3. Технології розвитку 

електронного урядування 

та електронної демократії. 

Відвідування лекції; обговорення 

теоретичного питання на семінарському 

занятті; тестування; виконання завдань, 

передбачених планом самостійної роботи 

Завдання 1. Питання для самостійного 

вивчення 
Громадські проекти мобілізації людських 

ресурсів за допомогою інформаційно-

комунікаційних технологій. 

Завдання 2. Скориставшись 

інформаційними джерелами опрацювати 

теоретичний матеріал по темі. 

Завдання 3. Виконати тестування 

самоконтролю знань за темою. 

Тема 4. Моніторинг, 

оцінювання та 

прогнозування розвитку 

системи електронного 

урядування. 

Відвідування лекції; обговорення 

теоретичного питання на семінарському 

занятті; тестування; виконання завдань, 

передбачених планом самостійної роботи 

Завдання 1. Питання для самостійного 

вивчення 
1. Індекс мережевої готовності. 

2. Глобальний інноваційний індекс як 

основа оцінювання рівня розвитку 

інформаційного суспільства. 

Завдання 2. Скориставшись 

інформаційними джерелами опрацювати 

теоретичний матеріал по темі. 

Завдання 3. Виконати тестування 

самоконтролю знань за темою. 

Тема 5. Електронна 

взаємодія органів публічної 

влади. Розвиток 

електронного урядування 

на місцевому та 

регіональному рівні. 

Обговорення теоретичного питання на 

семінарському занятті; тестування; 

виконання завдань, передбачених планом 

самостійної роботи 

Завдання 1. Питання для самостійного 

вивчення 
1. Реалізація електронної взаємодії в 

Європейських країнах: моделі електронної 

взаємодії.  

2. Найкращі приклади впровадження 



Назва теми Види робіт 
Завдання самостійної роботи у 

розрізі тем 

електронного урядування та місцевому та 

регіональному рівнях: Австралія, Франція, 

Швейцарія та Об’єднані Арабські Емірати. 

Завдання 2. Скориставшись 

інформаційними джерелами опрацювати 

теоретичний матеріал по темі. 

Завдання 3. Виконати тестування 

самоконтролю знань за темою. 

Тема 6. Електронне 

урядування та електронна 

демократія як інструмент 

запобігання корупції в 

органах державної влади та 

органах місцевого 

самоврядування. Е-

декларування в Україні. 

Обговорення теоретичного питання на 

семінарському занятті; тестування; 

виконання завдань, передбачених планом 

самостійної роботи 

Завдання 1. Питання для самостійного 

вивчення 
Національне агентство України з питань 

запобігання корупції як центральний орган 

виконавчої влади зі спеціальним статусом, 

який забезпечує формування та реалізую 

державну антикорупційну політику.   

Завдання 2. Скориставшись 

інформаційними джерелами опрацювати 

теоретичний матеріал по темі. 

Завдання 3. Виконати тестування 

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. 

Відвідування лекції; обговорення 

теоретичного питання на семінарському 

занятті; тестування; виконання завдань, 

передбачених планом самостійної роботи 

Завдання 1. Питання для самостійного 

вивчення 
1. Модель ООН розвитку онлайн-послуг.  

2. Електронні публічні послуги в країнах 

Азії: перспективні напрями розвитку послуг 

електронного уряду. 

Завдання 2. Скориставшись 

інформаційними джерелами опрацювати 

теоретичний матеріал по темі. 

Завдання 3. Виконати тестування 

самоконтролю знань за темою. 

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. 

Обговорення теоретичного питання на 

семінарському занятті; тестування; 

виконання завдань, передбачених планом 

самостійної роботи 

Завдання 1. Питання для самостійного 

вивчення 

1. Світовий досвід використання 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 тестування 

самоконтролю знань за темою. 

Тема 9. Електронний 

документообіг. 

Реінжиніринг 

адміністративних процесів 

в органах публічної влади. 

Відвідування лекції; обговорення 

теоретичного питання на семінарському 

занятті; тестування; виконання завдань, 

передбачених планом самостійної роботи 

Завдання 1. Питання для самостійного 

вивчення 
1. Практика застосування систем 

електронного документообігу в органах 

публічного управління в Україні. 

2. Застосування систем електронного 

документообігу в органах місцевого 

самоврядування.   

3. Застосування систем електронного 

документообігу в органах державної влади 

на центральному та регіональному рівнях. 

4. Проблеми та перспективи впровадження 

систем електронного документообігу в 



Назва теми Види робіт 
Завдання самостійної роботи у 

розрізі тем 

органах публічної влади в Україні. 

Завдання 2. Скориставшись 

інформаційними джерелами опрацювати 

теоретичний матеріал по темі. 

Завдання 3. Виконати тестування 

самоконтролю знань за темою. 

Тема 10. ІТ-архітектура 

системи електронного 

урядування. 

Обговорення теоретичного питання на 

семінарському занятті; тестування; 

виконання завдань, передбачених планом 

самостійної роботи 

Завдання 1. Питання для самостійного 

вивчення 
1. Технологічний підрівень.  

2. Нормативно-правове забезпечення 

інфраструктурного рівня ІТ-архітектури 

системи електронного урядування. 

3. Прикладний рівень ІТ – архітектури 

системи електронного урядування:підрівень 

додатків, презентаційний та канальні 

підрівні. 

Завдання 2. Скориставшись 

інформаційними джерелами опрацювати 

теоретичний матеріал по темі. 

Завдання 3. Виконати тестування 

самоконтролю знань за темою. 

Тема 11. Стратегії 

управління людськими 

ресурсами, формування та 

розвиток навичок 

електронного урядування 

Відвідування лекції; обговорення 

теоретичного питання на семінарському 

занятті; тестування; виконання завдань, 

передбачених планом самостійної роботи 

Завдання 1. Питання для самостійного 

вивчення 
Зарубіжний досвід управління людськими 

ресурсами на ІКТ-сфері. 

Завдання 2. Скориставшись 

інформаційними джерелами опрацювати 

теоретичний матеріал по темі. 

Завдання 3. Виконати тестування 

самоконтролю знань за темою. 

Тема 12. Зарубіжний та 

вітчизняний досвід 

впровадження 

електронного урядування. 

Інформаційна безпека в 

електронному урядуванні 

Обговорення теоретичного питання на 

семінарському занятті; тестування; 

виконання завдань, передбачених планом 

самостійної роботи 

Завдання 1. Питання для самостійного 

вивчення 
1. Зарубіжний та вітчизняний досвід 

впровадження електронного урядування.  
2. Комплексні системи захисту інформації. 

Завдання 2. Скориставшись 

інформаційними джерелами опрацювати 

теоретичний матеріал по темі. 
Завдання 3. Виконати тестування 
самоконтролю знань за темою. 
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Програмне забезпечення навчальної дисципліни 

1. Електронне урядування та інформаційні технології: завдання для аудиторного тестування студентів 
денної та заочної форми навчання / Н.П. Каменська [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://10.0.0.34/ 

 
Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання 

 Політика щодо термінів виконання та перескладання: завдання, які здаються із порушенням термінів без поважних 

причин, оцінюються на нижчу оцінку (75 % від можливої максимальної кількості балів за вид діяльності). 

Перескладання модулів відбувається із дозволу провідного викладача за наявності поважних причин (наприклад, 

лікарняний). 

 Політика щодо академічної доброчесності: списування під час виконання поточних модульних робіт та тестування 

заборонено (в т. ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під 

час он-лайн тестування та підготовки практичних завдань в процесі заняття. 

 Політика щодо відвідування: відвідування занять є обов’язковим компонентом. За об’єктивних причин (наприклад, 

хвороба, працевлаштування, стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі (Moodle) за погодженням із 

провідним викладачем. 

 Політика зарахування результатів неформальної освіти: http://puet.edu.ua/uk/publichna-informaciya. 

 

Оцінювання 
Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне оцінювання 

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 



 



Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти за результатами 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 повторного складання 

0-34 F 
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

навчальної дисципліни 

 


