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РЕФЕРАТ

    Магістерська робота присвячена розробці проекту аналітичного огляду 

урядового порталу України та обґрунтуванню ефективності функціонування 

органів влади і державних установ при використанні віртуального простору для

вдосконалення моделей надання послуг. В дослідженні доводиться,що 

результати створеного нами проекту аналітичного огляду урядового порталу,

сприятиме підвищенню ефективності роботи урядового порталу.

     Ключові слова: електронне урядування,індекс готовності електронного 

уряду,інформаційне суспільство,інформаційно-комунікаційні технології, 

урядовий портал.

      In graduate study, the theoretical and methodological foundations of

implementing e-government in Ukraine. Work on developing the project

analytical review government portal Ukraine and substantiation of the efficiency

of government and public institutions using virtual space to improve service

provision models. The study proved that the results of our project created an

analytical review of government portal, will increase the efficiency of the

government portal.

       Keywords: e-governance, e-government readiness index, information

society, information technology kommunikatsiyni, a government portal.


