
 
 

1

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ 

ЩОДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ЕЛЕКТРОННЕ УРЯДУВАННЯ» 

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ  

 ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 074 – «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА 

АДМІНІСТРУВАННЯ»  

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА 

АДМІНІСТРУВАННЯ»  

ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ «БАКАЛАВР» 

 

 

 

 

КРЕМЕНЧУК 2019 



 
 

2

Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни 

«Електронне урядування» для студентів денної форми навчання зі 

спеціальності 074 – «Публічне управління та адміністрування», освітньо-

професійної програми «Публічне управління та адміністрування», освітнього 

ступеня «Бакалавр» 

  

 

 

Укладач к. е. н., доц. К. О. Латишев  

Рецензент к. е. н., доц. О. В. Мороз 

 

Кафедра бізнес адміністрування, маркетинґу і туризму 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затверджено методичною радою Кременчуцького національного університету 

імені Михайла Остроградського 

Протокол №____від____________ р. 

Голова методичної ради____________ проф. В. В. Костін 

 
 
 



 
 

3

ЗМІСТ 

 

Вступ……………………………………………………………………………. 4 

1 Перелік практичних занять……………..…………………………………... 7 

Практичне заняття № 1 Концептуальні засади електронного 

урядування……………………………………………………………………… 7 

Практичне заняття № 2 Електронна демократія та електронна 

держава………………………………………………………………………… 8 

Практичне заняття № 3 Державна політика та державне управління 

розвитком інформаційного суспільства та електронного урядування …….. 10 

Практичне заняття № 4 Системи оцінювання розвитку 

інформаційного суспільства та електронного урядування………………….. 12 

Практичне заняття № 5 Зарубіжний та вітчизняний досвід 

впровадження електронного урядування…….................................................. 13 

Практичне заняття № 6 Організаційно-правове забезпечення 

електронного урядування в Україні…………………………………………... 16 

Практичне заняття № 7 Інформаційна інфраструктура електронного 

урядування……………………………………………………………………… 18 

Практичне заняття № 8 Інформаційно-аналітичне забезпечення 

електронного урядування ……………………………………………………... 20 

Практичне заняття № 9 Електронні адміністративні послуги ……… 22 

Практичне заняття № 10 Упровадження інформаційних систем  

управління діяльністю державних установ….……………………………….. 23 

2 Критерії оцінювання знань студентів.……………………………………… 25 

3 Тести до модульного контролю…………………………………………… 49 
 

26 

4 Питання до іспиту….………………………………………………………… 32 

Список літератури…………………………………………………………… 34 

 

 

 



 
 

4

ВСТУП 

 

Розвиток інформаційного суспільства та однієї з його ключових 

складових – електронного урядування – є сучасною глобальною тенденцією, 

яка веде до істотних змін у суспільних відносинах та в економіці. Це вимагає 

низки соціально-політичних рішень, що відповідають трансформаціям в усіх 

сферах життєдіяльності, зокрема, у процесах підготовки та прийняття рішень, у 

змісті та формах державного управління, в уявленнях про права людини, в 

оцінюванні стратегічних ресурсів. Нових форм набувають й критерії 

розвиненості та конкурентоспроможності країн, не кажучи про форми 

спілкування, праці тощо. 

Електронне урядування або урядування з широким використанням 

різноманітних інформаційних технологій зі своєї появи було спрямовано на 

підвищення ефективності роботи органів влади з громадянами, підприємствами 

та іншими адміністраціями, тобто на скорочення спільних витрат часу та 

коштів. 

В Україні електронне урядування знаходиться ще на стадії становлення, 

що робить актуальним вивчення методів та форм державного управління й 

державної політики в умовах інформаційного суспільства. 

Метою викладання навчального курсу «Електронне урядування» є 

формування комплексу професійної компетентності щодо системи 

електронного урядування з використанням новітніх інформаційних і 

комунікаційних технологій, задля покращення рівня і якості державних послуг 

громадянам і подальшого інноваційного розвитку публічної служби; 

ознайомлення з електронним урядуванням, основними поняттями навчального 

курсу, нормативно-правовою базою з питань електронного урядування, етапами 

впровадження та основними проблемами, пов’язаними з цим процесом. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є закономірності й процеси 

формування та прийняття управлінських рішень із застосуванням технологій 

електронного урядування. 
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Навчальна дисципліна «Електронне урядування» вивчається у 

безпосередньому зв’язку з основними методологічними й організаційно-

економічними положеннями теорії управління, а також з іншими навчальними 

дисциплінами, важливими для підготовки фахівців з публічного управління та 

адміністрування.  

Завдання навчального курсу – засвоєння сутності електронного 

врядування, його засад та концепцій електронного уряду; оволодіння 

технологією впровадження електронного врядування, у тому числі на засадах 

інструментарію проектного менеджменту та управління процесами діяльності; 

набування навичок та уміння самостійно аналізувати приклади та досвід 

застосування технологій електронного врядування, у тому числі віртуальну 

міську раду та портали надання послуг, електронні управлінські послуги, 

процеси формування думки та волевиявлень. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

 знати:  

– категорійно-понятійний апарат проблематики інформаційного 

суспільства та електронного урядування; 

– загальні принципи, методи та моделі електронного урядування; 

– основні навички з оцінювання та аналізу стану електронного урядування; 

– класифікацію, ієрархію та систему адміністративних послуг; 

– нормативно-правові засади забезпечення розвитку інформаційного 

суспільства та електронного урядування; 

– сутність, значення та основні етапи формування електронного уряду в 

Україні; 

– організаційну систему управління впровадженням електронного 

урядування в Україні; 

   уміти: 

– організувати діяльність органу публічного адміністрування із 

застосуванням підходів електронного врядування; 



 
 

6

– оцінювати стан і розробляти напрями поліпшення технологічних 

складових електронного уряду; 

– здійснювати організацію та розробку заходів щодо запровадження 

електронного урядування в різних сферах публічного адміністрування; 

– запроваджувати раціональні форми організації праці за допомогою 

інформаційних технологій; 

– розробляти та організовувати заходи щодо орієнтації та вибору доцільних 

інструментів електронного врядування щодо стану політичної системи країни, 

реалізації конституційних прав людини тощо; 

– оцінювати стан соціально-економічного розвитку країни, політичної 

системи, публічного врядування на підставі інструментів та технології 

електронного врядування. 
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1 ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

Практичне заняття № 1 

Тема. Концептуальні засади електронного урядування 

Мета: закріпити теоретичні знання з концептуальних засад електронного 

урядування; забезпечити активну участь студентів в обговоренні актуальних 

проблем електронного урядування. 

Короткі теоретичні відомості 

Категорійно-понятійний апарат. Основні чинники впливу на розвиток та 

впровадження електронного урядування. Теоретичні засади електронного 

урядування. Міжнародні та національні документи щодо ролі та місця держави 

у розвитку інформаційного суспільства та електронного урядування. Головні 

умови успішного впровадження електронного урядування. Загальносвітові 

тенденції як чинник впливу на електронне урядування. 

Завдання до теми 

Обговорення теоретичних питань 

1. Теоретичні засади електронного урядування. 

2. Основні цілі та стратегічні завдання електронного урядування. 

3. Нормативно-правове забезпечення електронного урядування. 
 

Виконання навчальних завдань 

Завдання 1. Сформулюйте основні чинники впливу на розвиток і 

впровадження електронного управління (що сприяло розвитку і впровадженню 

електронного управління).  

Які передумови виникнення системи електронного управління? 

Завдання 2. У чому відмінність процесу електронного управління від 

комп’ютеризації й інформатизації?  

Чи можна розглядати інформатизацію як процес, який забезпечує 

створення інфраструктурної складової електронного управління? Обґрунтуйте 

свою думку. 

Завдання 3. Вітчизняний досвід упровадження електронного управління.  
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Знайдіть, проаналізуйте і підготуйте аналітичний матеріал про 

впровадження електронного управління на загальнодержавному або місцевому 

рівні (Верховної Ради, Президента, Кабінету Міністрів, області, району, міста, 

організації, на вибір студента, але без збігів). 

Контрольні питання 

1. Як співвідносяться поняття «Електронне управління» і «електронний 

уряд»?  

2. Які ризики зустрічаються під час упровадження електронного 

урядування? 

3. У чому полягає відмінність інформаційного суспільства від суспільства 

знань? 

4. Наведіть сфери застосування моделей електронного урядування: G2G, 

G2B, G2C, G2E, G2I. 

Література: [1, с. 8–22; 2, с. 9–17; 5, с. 10–15; 6, с. 8–14; 10, с. 290]. 

 

Практичне заняття № 2 

Тема. Електронна демократія та електронна держава 

Мета: ознайомлення студентів із засадами електронної демократії, 

понятійним апаратом, сутністю, принципами, пріоритетними напрямами, 

основними завданнями, механізмами, загальносвітовими тенденціями та 

досвідом провідних країн, основними проблемами з упровадження електронної 

демократії та способами їх розв’язання, нормативно-правовою базою в цій 

сфері. 

Короткі теоретичні відомості 

Електронна демократія: сутність, мета, основні завдання. Категорійно-

понятійний апарат електронної демократії. Цілі електронної демократії. 

Політичні умови успішного впровадження електронної демократії та 

електронного урядування. Сектори та інструменти електронної демократії. 

Досвід використання інструментів електронної демократії в країнах ЄС. 

Електронний парламент: поняття, сутність і мотиви впровадження. 
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Завдання до теми 

Обговорення теоретичних питань 

1. Політичні умови успішного впровадження електронної демократії та 

електронного урядування. 

2. Електронний парламент: поняття, сутність і мотиви впровадження. 

3. Цифрова нерівність у контексті розбудови інформаційного суспільства 

та розвитку електронного урядування та способи її подолання. 

Виконання навчальних завдань 

Ситуаційне завдання 1. Аналіз сайту Верховної Ради України. 

1. Оглядово ознайомитись із структурою сайту Верховної Ради України 

(www.rada.gov.ua).  

2. Виявити наявність фактографічної інформації на сайті; інформації про 

керівників депутатських фракцій; комітетів; контактної інформації.  

3. Охарактеризувати можливості пошуку офіційних документів на сайті.  

4. Навести приклади знайдених на сайті офіційних документів (повна 

назва, адреса ресурсу).  

5. Указати додаткові відомості про документ (дата прийняття, внесення 

змін, публікація документа тощо).  

6. Можливість переходу на портали інших державних органів.  

7. Інформаційне наповнення (яка інформація надана), оновлення 

інформації.  

8. Інформаційні послуги (що надаються).  

9. Інші характеристики сайту. 

Ситуаційне завдання 2. Урядовий портал. 

1. Ознайомитись з Урядовим порталом (www.kmu.gov.ua).  

2. Охарактеризувати структуру порталу.  

3. Виявити наявність фактографічної інформації на сайті; інформації про 

посадових осіб; контактної інформації.  

4. Охарактеризувати можливості пошуку офіційних документів на сайті.  
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5. Навести приклади знайдених на порталі офіційних документів (повна 

назва, адреса, додаткові відомості про документ).  

6. Можливість переходу на портали інших державних органів.  

7. Інформаційне наповнення (яка інформація представлена), оновлення 

інформації.  

8. Інформаційні послуги (що надаються).  

9. Інші характеристики сайту. 

Завдання 3. Ознайомитись із офіційним інтернет-представництвом 

Президента України (www.president.gov.ua). Дати коротку письмову 

характеристику структури та контенту сайту. 

Контрольні питання 

1. Глобальні комп’ютерні мережі: основні поняття, принципи 

функціонування. Пошукові системи.  

2. Електронна демократія як різновид прямої форми демократії.  

3. Електронні вибори. Як Інтернет допомагає волевиявленню? 

4. Оцінювання та контроль діяльності органів влади з боку суспільства та 

бізнесу за допомогою технологій електронного урядування. 

Література: [1, с. 29–40; 3, с. 29–36; 4, с. 18–20, 7, с. 15–21; 15, с. 420]. 

 

Практичне заняття № 3 

Тема. Державна політика та державне управління розвитком 

інформаційного суспільства та електронного урядування 

Мета: визначення основних державних джерел інформації про стан і 

перспективи розвитку електронного урядування, їх можливостей щодо 

забезпечення вимог до формування та реалізації державної політики та 

державного управління електронним урядуванням. 

Короткі теоретичні відомості 

Засади державної політики. Суб’єкти та об’єкти державної політики 

України. Основні функції державного управління. Засади державної політики в 

сфері електронного урядування. Модель та стратегії державного управління в 
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умовах інформаційного суспільства та електронного урядування. Передумови 

та проблеми впровадження електронного урядування. 

Завдання до теми 

Обговорення теоретичних питань 

1. Засади державної політики. Суб’єкти та об’єкти державної політики 

України.  

2. Засади державної політики у сфері електронного урядування. 

3. Особливості інформаційно-технологічної інфраструктури як об’єкта 

державного управління. 

4. Функції державного управління у разі електронного урядування. 

Виконання навчальних завдань 

Завдання 1. Проаналізувати сайти Кабінету Міністрів України, окремих 

міністерств, інших центральних органів виконавчої влади (п’яти на вибір) щодо 

можливостей:  

− оцінювання і контролю їх діяльності з боку суспільства та бізнесу за 

допомогою технологій електронного урядування;  

− участі громадян, громадських організацій та суб’єктів господарювання 

у формуванні державної політики. 

Завдання 2. 1. Ознайомитись з «Доповіддю про стан інформатизації та 

розвиток інформаційного суспільства в Україні за 2018 рік».  

2. Підготувати спільну для групи презентацію у форматі PowerPoint та 

доповідь на тему: «Державна політика та управління розвитком інформаційного 

суспільства та інформатизації» за окремими підрозділами доповіді. Зробити 

розгорнутий аналіз сайту обласної державної адміністрації. 

Контрольні питання 

1. Формування державної політики та її реалізація. 

2. Державна (національна) інформаційна політика, її мета, зміст, основні 

завдання. 

3. Електронне урядування та протидія корупції. 

4. Електронна участь громадян у процесі прийняття державних рішень. 
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Література: [1, с. 45–59; 8, с. 66–77; 11, с. 80; 17, с. 66]. 

 

Практичне заняття № 4 

Тема. Системи оцінювання розвитку інформаційного суспільства та 

електронного урядування 

Мета: сформувати практичні навички здійснення порівняльного аналізу 

міжнародних систем індикаторів розвитку інформаційного суспільства та 

впровадження електронного урядування із системою статистичних показників у 

цій сфері. 

Короткі теоретичні відомості 

Загальні положення індексів оцінювання розвитку інформаційного 

суспільства. Основні індекси рівня розвитку інформаційного суспільства. 

Структура композитного індексу. Національна система індикаторів розвитку 

інформаційного суспільства в Україні. Індикативні системи SIBIS і WSIS. 

Оцінювання електронної готовності України.  

Завдання до теми 

Обговорення теоретичних питань 

1. Основні індекси рівня розвитку інформаційного суспільства. 

2. Національна система індикаторів розвитку інформаційного суспільства 

в Україні. 

3. Оцінювання електронної готовності України.  

Виконання навчальних завдань 

Завдання 1. Ознайомтеся з програмою ЮНЕСКО «Інформація для всіх» 

в цілому та визначте ключові завдання та структуру базової моделі 

інформаційної політики, специфіку її використання в Україні. 

Ситуаційне завдання 2. Зробити розгорнутий аналіз сайту Полтавської 

обласної державної адміністрації. 

1. Ознайомитись з сайтами обласних державних адміністрацій 

(наприклад, Запорізької, Харківської, Одеської облдержадміністрації). Розкрити 

їх структуру та охарактеризувати основні елементи.  
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2. Виявити наявність фактографічної інформації на сайті; інформації про 

посадових осіб; контактної інформації.  

3. Охарактеризувати можливості пошуку офіційної інформації на сайті.  

4. Навести приклади знайдених на сайті офіційних документів (повна 

назва, адреса, додаткові відомості про документ).  

5. Проаналізувати сайт Полтавської Облдержадміністрації за такими 

позиціями, як: складові карти сайту, функціональні завдання, склад 

інформаційного забезпечення, склад технологічного забезпечення, можливість 

переходу на портали інших державних органів, інформаційне наповнення, 

оновлення інформації, інформаційні послуги.  

6. Зробити порівняльний аналіз сайтів обласних державних адміністрацій 

різних областей, скласти порівняльну таблицю. Зробити висновки. 

Контрольні питання 

1. У чому полягають основні відмінності між індикативними системами 

SIBIS і WSIS? 

2. Оцінювання ефективності електронного урядування. 

3. Складові індексу готовності до електронного уряду. 

Література: [1, с. 66–74; 2, с. 67–74; 3, с. 78–97; 7, с. 55–68; 20, с. 66]. 

 

Практичне заняття № 5 

Тема. Зарубіжний та вітчизняний досвід впровадження електронного 

урядування 

Мета: дослідити зарубіжний та вітчизняний досвід упровадження 

електронного урядування; визначити проблеми інтеграції інформаційного 

простору України у світову інформаційну спільноту; сформувати практичні 

навички здійснення порівняльного аналізу розвитку інформаційного 

суспільства та впровадження е-урядування. 

Короткі теоретичні відомості 

Основні підходи та моделі побудови електронного уряду. Базові моделі 

побудови електронного уряду. Архітектура електронного уряду. Портал 
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державних послуг. Структура технологічного забезпечення Інтернет-порталу. 

Інфраструктура електронної ідентифікації і авторизації. Електронні 

ідентифікаційні карти. Електронний цифровий підпис. Електронні паспорти. 

Системи електронних платежів. Національні облікові системи (регістри, 

кадастри). 

Завдання до теми 

Обговорення теоретичних питань 

1. Основні підходи і моделі побудови електронного уряду. Базові моделі 

побудови електронного уряду. 

2. Портал державних послуг. Особливості побудови порталів органів 

влади в світі. Моделі побудови порталів органів влади. 

3. Електронні паспорти. 

4. Проблеми формування і використання державних інформаційних 

ресурсів. 

Виконання навчальних завдань 

Ситуаційне завдання 1. Через Інтернет (www.nc.gov.ua) ознайомитися з 

головними державними порталами електронного уряду:  

Білорусь – www.portal.gov.by; 

Казахстан – www.egov.kz; 

Азербайджан – www.e-government.az; 

Молдова – www.egov.md; 

Вірменія – www.e-gov.am; 

Узбекистан – www.gov.uz; 

Росія – www.gosuslugi.ru; 

Естонія – www.ega.ee, www.eesti.ee/rus/; 

Грузія – www.e-government.ge; 

Великобританія – www.gateway.gov.uk, www.direct.gov.uk; 

Швеція – www.electronicgovernment.se; 

Канада – www.canada.gc.ca; 

Туреччина – www.dpt.gov.tr; 

http://www.portal.gov.by/
http://www.egov.kz/
http://www.e-government.az/
http://www.egov.md/
http://www.e-gov.am/
http://www.gov.uz/
http://www.gosuslugi.ru/
http://www.ega.ee/
http://www.eesti.ee/rus/
http://www.e-government.ge/
http://www.gateway.gov.uk/
http://www.direct.gov.uk/
http://www.electronicgovernment.se/
http://www.canada.gc.ca/
http://www.dpt.gov.tr/
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Південна Корея – www.korea.go.kr; 

Сінгапур – www.igov.gov.sg; 

США – www.usa.gov, www.egov.gov; 

Ірландія – www.gov.ie; 

Німеччина – www.bund.de; 

Фінляндія – www.valtioneuvosto.fi; 

Австралія – www.australia.gov.au; 

Франція – www.service-public.fr. 

1. Зробити порівняльну характеристику декількох порталів.  

2. Провести обговорення, які нормативні та технічні підстави необхідні 

для запровадження подібного сервісу в Україні.  

3. Порівняти портали е-урядів Канади та Франції. Оцінити зручність, 

доступність та інформативність порталів.  

Ситуаційне завдання 2. Аналіз інформаційно-технологічного 

забезпечення Інтернет-порталів центральних, регіональних та місцевих органів 

державної влади та місцевого самоврядування.  

1. Проаналізувати Інтернет-портали центральних, регіональних та 

місцевих органів державної влади та місцевого самоврядування за такими 

позиціями, як: складові карти Інтернет-порталу, функціональні завдання, склад 

інформаційного забезпечення, склад технологічного забезпечення, можливість 

переходу на портали інших державних органів, інформаційне наповнення, 

оновлення інформації, інформаційні послуги. Інтернет-портали державних 

установ вибрати за узгодженням з викладачем. Кожен студент (або група) 

аналізують Інтернет-портали різних державних установ.  

2. Аналіз Інтернет-порталів оформити у вигляді текстового файлу, який 

необхідно розіслати всім слухачам групи електронною поштою.  

3. За результатами власного аналізу та надісланих файлів скласти 

порівняльну таблицю. Зробити висновки. 

 

 

http://www.korea.go.kr/
http://www.igov.gov.sg/
http://www.usa.gov/
http://www.egov.gov/
http://www.gov.ie/
http://www.bund.de/
http://www.valtioneuvosto.fi/
http://www.australia.gov.au/
http://www.service-public.fr/
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Контрольні питання 

1. Проблеми інтеграції інформаційного простору України у світову 

інформаційну спільноту. 

2. Які нормативні документи регулюють діяльність електронного 

урядування? 

3. Яка практика впровадження електронного урядування (на прикладі 

Казахстану)? 

Література: [1, с. 75–90; 2, с. 77–84; 4, с. 44–53; 7, с. 39–44; 8, с. 80–92]. 

 

Практичне заняття № 6 

Тема. Організаційно-правове забезпечення електронного урядування 

в Україні 

Мета: ознайомитись з організаційною та правовою системами 

забезпечення впровадження електронного урядування в Україні, визначити 

тенденції їх розвитку, сильні та слабкі сторони, способи удосконалення. 

Короткі теоретичні відомості 

Нормативно-правове забезпечення електронного уряду. Основні 

нормативно-правові акти у сфері е-управління й інформатизації в Україні. 

Світова практика нормативного регулювання електронного управління. 

Концепція інформатизації: нормативно-правове забезпечення. Організаційні 

аспекти впровадження електронного управління. Кадрові аспекти 

впровадження і функціонування технологій електронного управління. 

Завдання до теми 

Обговорення теоретичних питань 

1. Нормативно-правове забезпечення впровадження електронного уряду. 

Основні нормативно-правові акти у сфері е-управління й інформатизації в 

Україні.  

2. Світова практика нормативного регулювання електронного управління.  

3. Концепція інформатизації: нормативно-правове забезпечення. 

4. Концепція розвитку електронного управління в Україні. 
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Виконання навчальних завдань 

Ситуаційне завдання 1. Вивчити сучасну нормативно-правову базу з е-

урядування, використовуючи сайти Президента України www.prezident.gov.ua, 

Верховної Ради України www.rada.gov.ua та Кабінету Міністрів України 

www.kmu.gov.ua. 

Побудувати сучасну ієрархію документів з е-урядування, ув'язавши їх з 

відповідними документами з питань інформатизації, розбудови інформаційного 

суспільства, інформаційної політики та політики інформаційної безпеки.  

Запропонувати способи удосконалення системи нормативно-правових 

документів з е-урядування . 

Ситуаційне завдання 2. Користуючись Законом України «Про Основні 

засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки» та 

Концепцією розвитку електронного урядування в Україні:  

1. Визначте передумови розвитку інформаційного суспільства в Україні.  

2. Основні завдання, цілі та напрями розвитку інформаційного 

суспільства і електронного урядування в Україні.  

3. Складові національної політики у цій сфері. 

Контрольні питання 

1. Право на свободу інформації у системі конституційних прав та свобод 

людини і громадянина. 

2. Необхідність обмеження права на свободу інформації в інтересах 

національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку. 

3. Захист персональних даних в Україні: стан та перспективи. 

4. Відповідальність за порушення права на доступ до інформації в 

Україні. 

5. Перспективи правового регулювання в інформаційній сфері України 

6. Кадрові аспекти впровадження і функціонування технологій 

електронного управління 

Література: [1, с. 94–110; 2, с. 87–96; 4, с. 47–55; 8, с. 114–122]. 

 

http://www.prezident.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
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Практичне заняття № 7 

Тема. Інформаційна інфраструктура електронного урядування 

Мета: ознайомитись з інформаційною інфраструктурою електронного 

урядування в Україні, основними тенденціями та проблемами її розвитку, 

способами їх розв’язання. 

Короткі теоретичні відомості 

Інформаційний простір: поняття і основні компоненти. Телекомунікаційні 

і інформаційно-комунікаційні системи. Основні напрями розвитку 

телекомунікаційних мереж. Географічні інформаційні системи (ГІС) в 

державному управлінні. Електронний цифровий підпис, основні поняття з нею 

пов’язані. Національна система електронного цифрового підпису. Механізм 

електронного цифрового підпису. 

Завдання до теми 

Обговорення теоретичних питань 

1. Інформаційний простір: поняття і основні компоненти.  

2. Електронний документообіг як підстава діяльності органів державної 

влади та місцевого самоврядування.  

3. Національна система електронного цифрового підпису. 

Виконання навчальних завдань 

Ситуаційне завдання 1. 1. Ознайомитися з програмними продуктами-

складовими інформаційної системи «Електронний уряд», розробленими 

компанією «Софтлайн»: «Звернення громадян», «Засідання», «Підтримка 

взаємодії органів державної влади з Верховною Радою», «Картка», «Електронне 

міністерство», «Діти», «Медична картка».  

2. Вивчити мету створення та функціонування, загальну характеристику 

програмних продуктів та їх можливості, складові модулі.  

3. Проаналізуйте інформаційне забезпечення програмних продуктів та 

технології їх використання в органах державної влади та місцевого 

самоврядування.  
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4. Обґрунтуйте доцільність їх використання для підвищення ефективності 

та якості державного управління. 

Ситуаційне завдання 2. Застосування геоінформаційних систем в 

електронному урядуванні.  

1. Проаналізувати завдання державного управління на 

загальнодержавному, регіональному, місцевому рівнях і визначити яка 

геопросторова інформація потрібна для розв’язання цих задач і прийняття 

відповідного управлінського рішення.  

2. Сформулювати основні завдання та можливості геоінформаційної 

системи для підтримки технологій електронного урядування  

3. Запропонувати напрямки створення загальнодержавної 

геоінформаційної системи та чинники, які впливають на цей процес.  

4. Виділити суб’єкти, що зацікавлені у розробці та функціонуванні 

загальнодержавної геоінформаційної системи, визначити їх роль. 

Контрольні питання 

1. Електронний документообіг як підстава діяльності органів державної 

влади та місцевого самоврядування. Електронний документ. Технологія 

електронного документообігу. Закон України «Про електронний документ і 

електронний документообіг», його характеристика.  

2. Технологічне підґрунтя інформаційної інфраструктури системи 

електронного уряду, її складові. 

3. Інформаційна система як система інформаційного забезпечення 

управлінської діяльності органів виконавчої влади. 

4. Основні принципи побудови інформаційно-технічної інфраструктури. 

5. Громадська електронна приймальня. 

6. Упровадження інформаційних систем управління діяльністю 

державних установ. 

7. Правові, організаційні, технологічні аспекти впровадження системи 

електронного документообігу в органах державної влади. 

Література: [1, с. 111–124; 7, с. 101–112; 8, с. 136–154; 16, с. 40]. 
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Практичне заняття № 8 

Тема. Інформаційно-аналітичне забезпечення електронного 

урядування 

Мета: розглянути інформаційно-аналітичне забезпечення електронного 

урядування. 

Короткі теоретичні відомості 

Роль інформації в державному управлінні та місцевому самоврядуванні. 

Інформаційно-аналітична діяльність. Аналітичні документи, що застосовуються 

в публічному управлінні. Державна політика та державне управління з питань 

електронних інформаційних ресурсів. Стан національних електронних 

інформаційних ресурсів в Україні та тенденції їх розвитку. 

Завдання до теми 

Обговорення теоретичних питань 

1. Інформаційно-аналітична діяльність. Методологія, технологія та 

організація процесу інформаційно-аналітичної діяльності. 

2. Аналітичні документи, що застосовуються в публічному управлінні.  

3. Національний депозитарій електронних інформаційних ресурсів. 

4. Критерії оцінювання якості та стандартів надання адміністративних 

послуг в Україні та в країнах Європейського союзу. 

Виконання навчальних завдань 

Ситуаційне завдання 1. Інформаційно-аналітичне забезпечення 

діяльності органів державного управління і місцевого самоврядування. 

1. Визначити структуру і склад інформаційного забезпечення діяльності 

органів державного управління та місцевого самоврядування для прийняття 

стратегічних рішень щодо досягнення цілей демографічної політики, 

забезпечення екологічної безпеки регіону, ефективної системи соціальної 

допомоги, розвитку економіки та господарства регіону, підвищення соціальної 

комфортності населення, що проживає на підвідомчій території, інвестиційної 

привабливості регіону, розвитку малого та середнього бізнесу (слухач вибирає 

одну із запропонованих задач державного управління).  
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2. Сформулювати вимоги до інформаційно-аналітичної системи, яка 

повинна надавати широкий спектр інформаційно-довідкових та експертно-

аналітичних послуг публічній адміністрації. 

Ситуаційне завдання 2. Проектування процесу надання елементарних та 

композитних електронних державних послуг. 

1. Для вибраного органу державного управління або місцевого 

самоврядування скласти перелік елементарних та композитних послуг, які 

надаються громадянам та бізнесовим структурам.  

2. Для зазначених послуг скласти таблицю атрибутів: мета, формальні 

правила, ролі, операції (кроки) та послідовність їхнього виконання, виконання 

операцій у формі спільної роботи та скоординованих дій підрозділів однієї 

установи або різних установ, відповідальність, законодавче забезпечення та 

обмеження, ступінь свободи прийняття рішення відповідальної посадової 

особи; ресурси, які потрібні та використовуються; вхід та вихід процесу (дані та 

інформація, продукти); потоки інформації; виконання дій над певними 

об’єктами.  

3. Визначити, які з запропонованих послуг можуть бути повністю 

автоматизованими, частково автоматизованими і такими, що виконуються 

вручну.  

4. Зазначити потенціальні переваги та економію від реалізації 

електронних державних послуг на прикладі вибраного органу державного 

управління. 

Контрольні питання 

1. Міжнародний досвід упровадження електронних державних послуг (на 

прикладі країн-членів ЄС, Канади). 

2. Основні напрями з удосконалення надання електронних 

адміністративних послуг в Україні. 

3. Стан національних електронних інформаційних ресурсів в Україні та 

тенденції їх розвитку. 

Література: [1, с. 125–138; 8, с. 156–169; 18, с. 126]. 
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Практичне заняття № 9 

Тема. Електронні адміністративні послуги 

Мета: надати практичні знання щодо отримання електронних 

адміністративних послуг. 

Короткі теоретичні відомості 

Адміністративна послуга. Електронні адміністративні послуги. Досвід 

провідних країн світу з упровадження адміністративних послуг. Критерії 

оцінювання якості та стандартів надання адміністративних послуг в Україні та 

в країнах Європейського союзу. Проблеми надання адміністративних послуг в 

Україні. 

Завдання до теми 

Обговорення теоретичних питань 

1. Електронні адміністративні послуги. 

2. Критерії оцінювання якості та стандартів надання адміністративних 

послуг в Україні та в країнах Європейського союзу. 

Виконання навчальних завдань 

Завдання 1. Ознайомтесь з Законом України «Про адміністративні 

послуги» та дайте відповідь на питання: 

1. Що таке адміністративна послуга?  

2. Порядок надання адміністративних послуг.  

3. Строки надання адміністративних послуг. 

Ситуаційне завдання 2. Вивчення системи електронних державних 

закупівель. 

1. Ознайомитися з нормативно-правовою базою України щодо 

впровадження та функціонування системи електронних державних закупівель.  

2. Проаналізувати її щодо статусу електронної публікації про тендер, 

процедури публікації, публікації конкурсної інформації, поданні Інтернет- 

замовлень та Інтернет-пропозицій, публікації конкурсної інформації, захисту 
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інформації щодо учасників конкурсу та їх пропозицій, технології проведення 

конкурсу.  

3. Побудувати схему проведення електронних державних закупівель на 

прикладі конкретної установи.  

4. Зазначити переваги для конкретної установи під час проведення 

тендерів на закупівлю товарів та послуг в електронному форматі. 

Контрольні питання 

1. Що таке електронна адміністративна послуга?  

2. Досвід провідних країн світу з упровадження адміністративних послуг.  

3. Проблеми надання адміністративних послуг в Україні. 

Література: [1, с. 140–158; 5, с. 147–159; 18, с. 125; 21, с. 101]. 

 

Практичне заняття № 10 

Тема. Упровадження інформаційних систем управління діяльністю 

державних установ 

Мета: ознайомити студентів з упровадженням інформаційних систем 

управління діяльністю державних установ. 

Короткі теоретичні відомості 

Принципи і моделі управління суб’єктами господарської діяльності. 

Методології планування потреб державних установ у фінансових, матеріальних 

та кадрових ресурсах. Основні принципи забезпечення інформаційної безпеки. 

Завдання захисту інформації. Напрями інформаційної безпеки. Система органів 

влади, що відповідають за інформаційну безпеку та захист інформації. Функції 

та завдання системи захисту інформації в електронному урядуванні її основних 

суб’єктів. 

Завдання до теми 

Обговорення теоретичних питань 

1. Принципи і моделі управління суб’єктами господарської діяльності. 

2. Основні закони та підзаконні нормативно-правові акти, що регулюють 

питання інформаційної безпеки. 
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3. Система органів влади, що відповідають за інформаційну безпеку та 

захист інформації. 

4. Національна система конфіденційного зв’язку: призначення, основні 

завдання, стан впровадження. 

Виконання навчальних завдань 

Завдання 1. Заповніть табл. 1 «Загрози інформаційній безпеці України».  

Таблиця 1. – Загрози інформаційній безпеці України 

Загрози (внутрішні, зовнішні) Чинники ескалації (причини 
поширення) 

Можливі негативні наслідки 

   

 

Завдання 2. 1. Ознайомитися з директивами ЄС з питань кібербезпеки та 

захисту персональних даних. 

2. Ознайомтеся з вимогами Стратегії національної безпеки в 

інформаційній сфері. 

3. Ознайомтеся з вимогами Доктрини інформаційної безпеки України . 

Завдання 3. Заповніть табл. 2 «Система інформаційної безпеки відносин 

соціальних об’єктів у межах упровадження електронного урядування». 

Таблиця 2 – Система інформаційної безпеки відносин соціальних об’єктів 

у межах упровадження електронного урядування 

Форми взаємодії Чинник загрози Можливий наслідок 
Шляхи 

попередження загроз 
«Уряд-громадяни»    

«Уряд-бізнес»    
«Уряд-уряд»    

 

Контрольні питання 

1. Захист інформації в умовах інформаційного суспільства. 

2. Основні елементи механізму інформаційної безпеки України. 

3. Міжнародні стандарти права на доступ до інформації. 

Література: [1, с. 160–176; 2, с. 160–172; 3, с. 99–106; 9, с. 238–241; 18, 

с. 125; 22, с. 71]. 
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2 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

Розподіл балів, які отримують студенти 
 

Вид контролю Бали  

Лекції 

Відвідування: 
                       25 % – 2 бали; 
                       50 % – 4 бали; 
                       75 % – 6 балів; 
                       100 % – 8 балів. 
Наявність конспекту: 2 бали. 
Усього: 10 балів. 

Робота студентів на 
практичних заняттях 

Відвідування практичного заняття: 1 х 10 = 10 балів. 
Відповідь на практичних – 2 х 10 = 20 балів. 
Написання рефератів та їх презентація відповідно до 
тематики курсу – 10 балів. 
Підготовка та опублікування тез доповіді на 
конференції з тематики курсу – 10 балів. 
Усього: 50 балів. 

Поточний і підсумковий 
контроль 

Виконання контрольних робіт за змістовими 
модулями: 
а) І модульна контрольна робота – 10 балів; 
б) ІІ модульна контрольна робота – 10 балів; 
Усього: 20 балів. 

Іспит Усього: 20 балів. 

Усього: 100 
 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 
 

Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності 

Оцінка 
ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для іспиту, курсового 
проекту (роботи), практики 

для заліку 

90–100 А відмінно    
 

зараховано 
82–89 В 

добре  
74–81 С 
64–73 D 

задовільно  
60–63 Е  

35–59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 
можливістю 

повторного складання 

0–34 F 
незадовільно з 

обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 

не зараховано з 
обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 
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3 ТЕСТИ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 

 

І змістовий модуль  

1. Якого року та в якій країні було вперше застосовано термін 

«електронний уряд»? 

а) 1985 р., Канада; 

б) 1997 р., США; 

в) 2000 р., Німеччина; 

г) 1990 р., Франція. 

2. Електронний уряд – це: 

а) концепція постіндустріального суспільства; 

б) єдина комп’ютерна база даних про адміністративні послуги; 

в) система контрольованого на відстані надання державних 

інформаційних послуг; 

г) суперечність між економічною ефективністю та соціальною 

справедливістю. 

3. Електронне урядування – це: 

а) форма організації державного управління, яка сприяє підвищенню 

ефективності, відкритості та прозорості діяльності органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування з використанням інформаційно-

телекомунікаційних технологій для формування нового типу держави, 

орієнтованої на задоволення потреб громадян; 

б) форма організації суспільно-політичної діяльності громадян, яка 

забезпечує за рахунок широкого застосування інформаційно-комунікаційних 

технологій якісно новий рівень взаємодії громадян між собою, з органами 

державної влади, органами місцевого самоврядування, громадськими 

організаціями та комерційними структурами; 

в) теоретична концепція розвитку постіндустріальної економіки на 

підставі інформаційно-насичених послуг і широкого використання 

інформаційних технологій; 
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г) єдина інфраструктура міжвідомчої автоматизованої інформаційної 

взаємодії органів державної влади й органів місцевого самоврядування між 

собою, із громадянами та суб’єктами господарювання. 

4. Електронна демократія – це:  

а) форма організації державного управління, яка сприяє підвищенню 

ефективності, відкритості та прозорості діяльності органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування з використанням інформаційно-

телекомунікаційних технологій для формування нового типу держави, 

орієнтованої на задоволення потреб громадян; 

б) форма організації суспільно-політичної діяльності громадян, яка 

забезпечує за рахунок широкого застосування інформаційно-комунікаційних 

технологій якісно новий рівень взаємодії громадян між собою, з органами 

державної влади, органами місцевого самоврядування, громадськими 

організаціями та комерційними структурами; 

в) теоретична концепція розвитку постіндустріальної економіки на 

підставі інформаційно-насичених послуг і широкого використання 

інформаційних технологій; 

г) єдина інфраструктура міжвідомчої автоматизованої інформаційної 

взаємодії органів державної влади й органів місцевого самоврядування між 

собою, із громадянами та суб’єктами господарювання. 

5. Інформаційне суспільство – це: 

а) форма організації державного управління, яка сприяє підвищенню 

ефективності, відкритості та прозорості діяльності органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування з використанням інформаційно-

телекомунікаційних технологій для формування нового типу держави, 

орієнтованої на задоволення потреб громадян; 

б) форма організації суспільно-політичної діяльності громадян, яка 

забезпечує за рахунок широкого застосування інформаційно-комунікаційних 

технологій якісно новий рівень взаємодії громадян між собою, з органами 
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державної влади, органами місцевого самоврядування, громадськими 

організаціями та комерційними структурами; 

в) теоретична концепція розвитку постіндустріальної економіки на 

підставі інформаційно-насичених послуг і широкого використання 

інформаційних технологій; 

г) єдина інфраструктура міжвідомчої автоматизованої інформаційної 

взаємодії органів державної влади й органів місцевого самоврядування між 

собою, із громадянами та суб’єктами господарювання. 

6. Електронний парламент – це: 

а) використання ІКТ для коментування, обговорення, складання, 

структурування, форматування, виправлення, голосування та видання законів 

та нормативно-правових актів, прийнятих представницькими органами; 

б) використання ІКТ з метою пошуку засобів вирішення спорів без 

фізичної присутності сторін, що сперечаються: посередниками можуть 

слугувати електронні інструменти; 

в) використання ІКТ зібраннями вибраних представників (депутатами), а 

також політичними та публічними службовцями з метою активізації залучення 

громадян до законотворчої діяльності; 

г) використання ІКТ задля аналізу й захисту навколишнього середовища, 

просторового планування та раціонального користування природними 

ресурсами. 

7. Електронне середовище – це: 

а) використання ІКТ для коментування, обговорення, складання, 

структурування, форматування, виправлення, голосування та видання законів 

та нормативно-правових актів, прийнятих представницькими органами; 

б) використання ІКТ з метою пошуку засобів вирішення спорів без 

фізичної присутності сторін, що сперечаються: посередниками можуть 

слугувати електронні інструменти; 
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в) використання ІКТ зібраннями вибраних представників (депутатами), а 

також політичними та публічними службовцями з метою активізації залучення 

громадян до законотворчої діяльності; 

г) використання ІКТ задля аналізу й захисту навколишнього середовища, 

просторового планування та раціонального користування природними 

ресурсами. 

8. Електронне законодавство – це: 

а) використання ІКТ для коментування, обговорення, складання, 

структурування, форматування, виправлення, голосування та видання законів 

та нормативно-правових актів, прийнятих представницькими органами; 

б) використання ІКТ з метою пошуку засобів вирішення спорів без 

фізичної присутності сторін, що сперечаються: посередниками можуть 

слугувати електронні інструменти; 

в) використання ІКТ зібраннями вибраних представників (депутатами), а 

також політичними та публічними службовцями з метою активізації залучення 

громадян до законотворчої діяльності; 

г) використання ІКТ задля аналізу й захисту оточуючого середовища, 

просторового планування та раціонального користування природними 

ресурсами. 

9. Електронне посередництво – це: 

а) використання ІКТ для коментування, обговорення, складання, 

структурування, форматування, виправлення, голосування та видання законів 

та нормативно-правових актів, прийнятих представницькими органами; 

б) використання ІКТ з метою пошуку засобів вирішення спорів без 

фізичної присутності сторін, що сперечаються: посередниками можуть 

слугувати електронні інструменти; 

в) використання ІКТ зібраннями вибраних представників (депутатами), а 

також політичними та публічними службовцями з метою активізації залучення 

громадян до законотворчої діяльності; 
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г) використання ІКТ задля аналізу й захисту навколишнього середовища, 

просторового планування та раціонального користування природними 

ресурсами. 

10. Цифрова нерівність визначається як: 

а) обмеження можливостей соціальної групи через відсутність у неї 

доступу до сучасних засобів комунікації; 

б) теоретична концепція розвитку постіндустріальної економіки на 

підставі інформаційно-насичених послуг і широкого використання 

інформаційних технологій; 

в) суперечність між економічною ефективністю та соціальною 

справедливістю; 

г) прагнення суб’єктів економічної діяльності реалізовувати власні 

інтереси незалежно від того, чи реалізуються при цьому інтереси інших 

суб’єктів економічної діяльності. 

11. Державна політика визначається як: 

а) сукупність напрямів і способів діяльності держави для створення, 

зміцнення та сприяння нормативно-правового, методичного, науково-

технічного, організаційного, фінансового та матеріально-технічного, захисного 

(обронногго) забезпечення та встановлення загальнодержавних пріоритетів 

розвитку інформаційного середовища і створення умов переходу до 

інформаційного суспільства; 

б) сукупність основних напрямів і способів діяльності держави з 

отримання, використання, поширення та зберігання інформації; 

в) стратегія, напрями і завдання держави у сфері збирання, зберігання, 

використання та поширення інформації та інформаційних ресурсів у 

суспільстві; 

г) відносно стабільна, організована та цілеспрямована діяльність органів 

державної влади з розв’язання суспільних проблем, певного питання або 

комплексу питань з досягнення та реалізації загальнозначущих цілей розвитку 

суспільства або його окремих сфер. 
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12. Державна інформаційна політика визначається як: 

а) сукупність напрямів і способів діяльності держави для створення, 

зміцнення та сприяння нормативно-правового, методичного, науково-

технічного, організаційного, фінансового та матеріально-технічного, захисного 

(обронногго) забезпечення та встановлення загальнодержавних пріоритетів 

розвитку інформаційного середовища і створення умов переходу до 

інформаційного суспільства; 

б) сукупність основних напрямів і способів діяльності держави з 

отримання, використання, поширення та зберігання інформації; 

в) стратегія, напрями і завдання держави у сфері збирання, зберігання, 

використання та поширення інформації та інформаційних ресурсів у 

суспільстві; 

г) відносно стабільна, організована та цілеспрямована діяльність органів 

державної влади з розв’язання суспільних проблем, певного питання або 

комплексу питань з досягнення та реалізації загальнозначущих цілей розвитку 

суспільства або його окремих сфер. 

13. Державна політика інформатизації – це: 

а) сукупність напрямів і способів діяльності держави для створення, 

зміцнення та сприяння нормативно-правового, методичного, науково-

технічного, організаційного, фінансового та матеріально-технічного, захисного 

(оборонного) забезпечення та встановлення загальнодержавних пріоритетів 

розвитку інформаційного середовища і створення умов переходу до 

інформаційного суспільства; 

б) сукупність основних напрямів і способів діяльності держави з 

отримання, використання, поширення та зберігання інформації; 

в) стратегія, напрями і завдання держави у сфері збирання, зберігання, 

використання та поширення інформації та інформаційних ресурсів у 

суспільстві; 

г) відносно стабільна, організована та цілеспрямована діяльність органів 

державної влади з розв’язання суспільних проблем, певного питання або 
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комплексу питань з досягнення та реалізації загальнозначущих цілей розвитку 

суспільства або його окремих сфер. 

14. Національна інформаційна політика розглядається як: 

а) сукупність напрямів і способів діяльності держави для створення, 

зміцнення та сприяння нормативно-правового, методичного, науково-

технічного, організаційного, фінансового та матеріально-технічного, захисного 

(обронногго) забезпечення та встановлення загальнодержавних пріоритетів 

розвитку інформаційного середовища і створення умов переходу до 

інформаційного суспільства; 

б) сукупність основних напрямів і способів діяльності держави з 

отримання, використання, поширення та зберігання інформації; 

в) стратегія, напрями і завдання держави у сфері збирання, зберігання, 

використання та поширення інформації та інформаційних ресурсів у 

суспільстві; 

г) відносно стабільна, організована та цілеспрямована діяльність органів 

державної влади з розв’язання суспільних проблем, певного питання або 

комплексу питань з досягнення та реалізації загальнозначущих цілей розвитку 

суспільства або його окремих сфер. 

15. Що з перелічених нижче не належить до основних елементів 

інформаційно-технологічної інфраструктури: 

а) виробники; 

б) споживачі; 

в) уряд; 

г) товари і послуги. 

16. Індекс розвитку електронного уряду розраховується як: 

а) середнє арифметичне суб-індексів телекомунікаційної інфраструктури, 

людського капіталу, веб-присутності; 

б) середнє арифметичне суб-індексів телекомунікаційної інфраструктури, 

вартості телефонного дзвінка, веб-присутності; 
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в) середнє арифметичне суб-індексів телекомунікаційної інфраструктури, 

вартості телефонного дзвінка, ВВП на душу населення; 

г) середнє арифметичне суб-індексів телекомунікаційної інфраструктури, 

людського капіталу, рівня проникнення інформаційних технологій. 

17. Індекс цифрового поділу розраховується як: 

а) поєднання суб-індексів телекомунікаційної інфраструктури та 

людського капіталу; 

б) поєднання суб-індексів людського капіталу та рівня проникнення 

інформаційних технологій; 

в) поєднання суб-індексів ІТ-насиченості та ІТ-використання; 

г) поєднання суб-індексів інтернет-інфраструктури та рівня 

інформатизації населення. 

18. Який з базових індикаторів індексів не обчислює індекс 

технологічного застосування? 

а) конкурентний статус; 

б) потенціал попиту; 

в) рівень інформатизації населення; 

г) частка абонентів стільникового зв’язку в Україні. 

19. Який з базових індикаторів індексів не обчислює індекс проникнення? 

а) рівень роботизації озброєнь; 

б) рівень інформатизації населення; 

в) потенціал попиту; 

г) рівень інноваційної активності в країні. 

20. Який з базових індикаторів індексів не обчислює індекс використання 

інформаційних технологій в озброєннях та засобах інформаційного захисту? 

а) рівень роботизації озброєнь; 

б) рівень інформатизації населення; 

в) конкурентний статус; 

г) рівень інноваційної активності в країні. 
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21. Який з перелічених компонентів не включено до архітектури 

Урядового шлюзу Великобританії? 

а) аутентифікація та реєстрація користувачів; 

б) сервери інтеграції відомства; 

в) реєстрація сервера у пошукових системах; 

г) процесінговий центр та система маршрутизації документів. 

22. Яка система міжвідомчої електронної взаємодії уряду 

використовується у Німеччині? 

а) мережа гарантованого пересилання повідомлень ІАМS; 

б) Регістр електронних сервісів DVDV; 

в) Урядова сервісна шина GSB; 

г) мережа SARA. 

23. Яка система міжвідомчої електронної взаємодії уряду 

використовується в Ірландії? 

а) мережа гарантованого пересилання повідомлень ІАМS; 

б) Регістр електронних сервісів DVDV; 

в) Урядова сервісна шина GSB; 

г) мережа SARA. 

24. Яка система міжвідомчої електронної взаємодії уряду 

використовується в Іспанії? 

а) мережа гарантованого пересилання повідомлень ІАМS; 

б) Регістр електронних сервісів DVDV; 

в) Урядова сервісна шина GSB; 

г) мережа SARA. 

25. Яка система міжвідомчої електронної взаємодії уряду 

використовується у Нідерландах? 

а) мережа гарантованого пересилання повідомлень ІАМS; 

б) Регістр електронних сервісів DVDV; 

в) Урядова сервісна шина GSB; 

г) мережа SARA. 
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ІІ змістовий модуль 

1. Який з перелічених нижче не належить до критичних чинників успіху 

у разі впровадження електронного уряду? 

а) організаційна структура; 

б) адміністративний процес; 

в) державний фінансовий аудит; 

г) закони та нормативні акти. 

2. Який з перелічених етапів розвитку електронного уряду (за баченням 

ООН) є останнім? 

а) усі послуги і сервіси здійснюються через електронний портал 

(інтегрована присутність); 

б) он-лайн оформлення заяв і документів (трансакційна урядова інтернет-

присутність); 

в) обмежений доступ (урядова інтернет-присутність, що народжується); 

г) чисельні веб-сайти органів публічної влади (розширена урядова 

інтернет-присутність). 

3. Який з перелічених етапів розвитку електронного уряду (за баченням 

ООН) є першим? 

а) усі послуги і сервіси здійснюються через електронний портал 

(інтегрована присутність); 

б) он-лайн оформлення заяв і документів (трансакційна урядова інтернет-

присутність); 

в) обмежений доступ (урядова інтернет-присутність, що народжується); 

г) чисельні веб-сайти органів публічної влади (розширена урядова 

інтернет-присутність). 

4. До основних повноважень керівника Національної програми 

інформатизації не належить: 

а) організація експертизи окремих завдань (проектів) НПІ та Програми в 

цілому; 
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б) організація відбору окремих завдань (проектів) на етапі формування 

НПІ; 

в) організація контролю за відбором виконавців окремих завдань 

(проектів) НПІ; 

г) удосконалення законодавства з регулювання інформаційних відносин. 

5. Закон України «Про електронний цифровий підпис» визначає: 

а) правовий статус та регулює відносини, що виникають під час 

використання електронного цифрового підпису; 

б) порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до 

інформації, яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень; 

в) право на вільне одержання, використання, поширення, зберігання та 

захист інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних 

інтересів; 

г) протидію корупції, забезпечення прозорості формування та реалізації 

антикорупційної політики. 

6. Телекомунікаційна система – це: 

а) організаційно-технічна система, що реалізує технологію обробки 

інформації за допомогою засобів обчислювальної техніки та програмного 

забезпечення; 

б) сукупність двох або кількох взаємопов’язаних інформаційних та (або) 

телекомунікаційних систем, у якій функціонування однієї (кількох) з них 

залежить від результатів функціонування іншої (інших) таким чином, що цю 

сукупність у процесі взаємодії можна розглядати як єдину систему; 

в) організаційно-технічна система, що реалізує технологію 

інформаційного обміну за допомогою технічних і програмних засобів завдяки 

передаванню та прийманню інформації у вигляді сигналів, знаків, звуків, 

зображень чи іншим чином; 

г) процес створення, одержання, спільного використання та обробки, 

відслідковування, ревізії, розподілу та зберігання документів та інформації, яку 

вони містять у межах певної інформаційної системи, які виконуються із 
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застосуванням перевірки цілісності та у разі необхідності з підтвердженням 

факту одержання таких документів. 

7. Електронний документообіг – це: 

а) організаційно-технічна система, що реалізує технологію обробки 

інформації за допомогою засобів обчислювальної техніки та програмного 

забезпечення; 

б) сукупність двох або кількох взаємопов’язаних інформаційних та (або) 

телекомунікаційних систем, у якій функціонування однієї (кількох) з них 

залежить від результатів функціонування іншої (інших) таким чином, що цю 

сукупність у процесі взаємодії можна розглядати як єдину систему; 

в) організаційно-технічна система, що реалізує технологію 

інформаційного обміну за допомогою технічних і програмних засобів завдяки 

передаванню та прийманню інформації у вигляді сигналів, знаків, звуків, 

зображень чи іншим чином; 

г) процес створення, одержання, спільного використання та обробки, 

відслідковування, ревізії, розподілу та зберігання документів та інформації, яку 

вони містять у межах певної інформаційної системи, які виконуються із 

застосуванням перевірки цілісності та у разі необхідності з підтвердженням 

факту одержання таких документів. 

8. Інформаційна система – це: 

а) організаційно-технічна система, що реалізує технологію обробки 

інформації за допомогою засобів обчислювальної техніки та програмного 

забезпечення; 

б) сукупність двох або кількох взаємопов’язаних інформаційних та (або) 

телекомунікаційних систем, в якій функціонування однієї (кількох) з них 

залежить від результатів функціонування іншої (інших) таким чином, що цю 

сукупність у процесі взаємодії можна розглядати як єдину систему; 

в) організаційно-технічна система, що реалізує технологію 

інформаційного обміну за допомогою технічних і програмних засобів завдяки 
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передаванню та прийманню інформації у вигляді сигналів, знаків, звуків, 

зображень чи іншим чином; 

г) процес створення, одержання, спільного використання та обробки, 

відслідковування, ревізії, розподілу та зберігання документів та інформації, яку 

вони містять у межах певної інформаційної системи, які виконуються із 

застосуванням перевірки цілісності та у разі необхідності з підтвердженням 

факту одержання таких документів. 

9. Інтегрована система – це: 

а) організаційно-технічна система, що реалізує технологію обробки 

інформації за допомогою засобів обчислювальної техніки та програмного 

забезпечення; 

б) сукупність двох або кількох взаємопов’язаних інформаційних та (або) 

телекомунікаційних систем, у якій функціонування однієї (кількох) з них 

залежить від результатів функціонування іншої (інших) таким чином, що цю 

сукупність у процесі взаємодії можна розглядати як єдину систему; 

в) організаційно-технічна система, що реалізує технологію 

інформаційного обміну за допомогою технічних і програмних засобів завдяки 

передаванню та прийманню інформації у вигляді сигналів, знаків, звуків, 

зображень чи іншим чином; 

г) процес створення, одержання, спільного використання та обробки, 

відслідковування, ревізії, розподілу та зберігання документів та інформації, яку 

вони містять у межах певної інформаційної системи, які виконуються із 

застосуванням перевірки цілісності та у разі необхідності з підтвердженням 

факту одержання таких документів. 

10. Документообіг – це: 

а) це рух службових документів з часу їх створення або одержання 

суб’єктом документаційного забезпечення управління до часу завершення 

виконання, надсилання або знищення; 

б) процес створення, одержання, спільного використання та обробки, 

відслідковування, ревізії, розподілу та зберігання документів та інформації, яку 
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вони містять у межах певної інформаційної системи, які виконуються із 

застосуванням перевірки цілісності та у разі необхідності з підтвердженням 

факту одержання таких документів; 

в) організаційно-технічна система, що реалізує технологію 

інформаційного обміну за допомогою технічних і програмних засобів завдяки 

передаванню та прийманню інформації у вигляді сигналів, знаків, звуків, 

зображень чи іншим чином; 

г) організаційно-технічна система, що реалізує технологію обробки 

інформації за допомогою засобів обчислювальної техніки та програмного 

забезпечення. 

11. Публічна інформація – це: 

а) інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною 

особою, окрім суб’єктів владних повноважень, та яка може поширюватися у 

визначеному ними порядку за їх бажанням відповідно до передбачених ними 

умов; 

б) відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких 

носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання 

суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним 

законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних 

повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених Законом; 

в) сукупність пов’язаних за певними правилами даних, що використовує 

загальні правила створення, збереження та маніпулювання даними та 

призначається для обробки даних в інформаційних системах; 

г) дані про особу, що у сукупності є унікальними даними конкретної 

фізичної особи, належать цій особі та дозволяють ідентифікувати особу. 

12. Персональні дані – це: 

а) інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною 

особою, крім суб’єктів владних повноважень, та яка може поширюватися у 

визначеному ними порядку за їх бажанням відповідно до передбачених ними 

умов; 
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б) відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких 

носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання 

суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним 

законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних 

повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених Законом; 

в) сукупність пов’язаних за певними правилами даних, що використовує 

загальні правила створення, збереження та маніпулювання даними та 

призначається для обробки даних в інформаційних системах; 

г) дані про особу, що у сукупності є унікальними даними конкретної 

фізичної особи, належать цій особі та дозволяють ідентифікувати особу. 

13. Конфіденційна інформація – це: 

а) інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною 

особою, окрім суб’єктів владних повноважень, та яка може поширюватися у 

визначеному ними порядку за їх бажанням відповідно до передбачених ними 

умов; 

б) відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких 

носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання 

суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним 

законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних 

повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених Законом; 

в) сукупність пов’язаних за певними правилами даних, що використовує 

загальні правила створення, збереження та маніпулювання даними та 

призначається для обробки даних в інформаційних системах; 

г) дані про особу, що у сукупності є унікальними даними конкретної 

фізичної особи, належать цій особі та дозволяють ідентифікувати особу. 

14. База даних – це: 

а) інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною 

особою, окрім суб’єктів владних повноважень, та яка може поширюватися у 

визначеному ними порядку за їх бажанням відповідно до передбачених ними 

умов; 
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б) відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких 

носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання 

суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним 

законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних 

повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених Законом; 

в) сукупність пов’язаних за певними правилами даних, що використовує 

загальні правила створення, збереження та маніпулювання даними та 

призначається для обробки даних в інформаційних системах; 

г) дані про особу, що у сукупності є унікальними даними конкретної 

фізичної особи, належать цій особі та дозволяють ідентифікувати особу. 

15. Державний реєстр баз персональних даних – це: 

а) сукупність пов’язаних за певними правилами даних, що використовує 

загальні правила створення, збереження та маніпулювання даними та 

призначається для обробки даних в інформаційних системах; 

б) дані про особу, що у сукупності є унікальними даними конкретної 

фізичної особи, належать цій особі та дозволяють ідентифікувати особу; 

в) відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких 

носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання 

суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним 

законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних 

повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених Законом; 

г) єдина державна інформаційна система збору, накопичення та обробки 

відомостей про зареєстровані бази персональних даних. 

16. Адміністративний орган – це: 

а) послуги, що надаються органами державної влади, органами місцевого 

самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, які перебувають в 

їх управлінні, становлять сферу публічних послуг; 

б) орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування, 

підприємство, установа, організація, що на виконання актів законодавства 

надає адміністративну послугу; 
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в) орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування в межах 

делегованих їм органами виконавчої влади повноважень, підприємства, 

установи та організації, на які згідно з нормативно-правовими актами 

покладено повноваження надавати адміністративні послуги; 

г) акт, який видається суб’єктом відповідно до нормативно-правових 

актів, що визначають порядок надання адміністративної послуги, та містить 

інформацію про адміністративну послугу і процедуру її надання, зокрема, 

умови та відповідальних осіб. 

17. Стандарт адміністративної послуги – це: 

а) послуги, що надаються органами державної влади, органами місцевого 

самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, які перебувають в 

їх управлінні, становлять сферу публічних послуг; 

б) орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування, 

підприємство, установа, організація, що на виконання актів законодавства 

надає адміністративну послугу; 

в) орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування в межах 

делегованих їм органами виконавчої влади повноважень, підприємства, 

установи та організації, на які згідно з нормативно-правовими актами 

покладено повноваження надавати адміністративні послуги; 

г) акт, який видається суб’єктом відповідно до нормативно-правових 

актів, що визначають порядок надання адміністративної послуги, та містить 

інформацію про адміністративну послугу і процедуру її надання, зокрема, 

умови та відповідальних осіб. 

18. Публічні послуги – це: 

а) послуги, що надаються органами державної влади, органами місцевого 

самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, які перебувають в 

їх управлінні, становлять сферу публічних послуг; 

б) орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування, 

підприємство, установа, організація, що на виконання актів законодавства 

надає адміністративну послугу; 
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в) орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування в межах 

делегованих їм органами виконавчої влади повноважень, підприємства, 

установи та організації, на які згідно з нормативно-правовими актами 

покладено повноваження надавати адміністративні послуги; 

г) акт, який видається суб’єктом відповідно до нормативно-правових 

актів, що визначають порядок надання адміністративної послуги, та містить 

інформацію про адміністративну послугу і процедуру її надання, зокрема, 

умови та відповідальних осіб. 

19. Суб’єкт надання адміністративних послуг – це: 

а) послуги, що надаються органами державної влади, органами місцевого 

самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, які перебувають в 

їх управлінні, становлять сферу публічних послуг; 

б) орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування, 

підприємство, установа, організація, що на виконання актів законодавства 

надає адміністративну послугу; 

в) орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування в межах 

делегованих їм органами виконавчої влади повноважень, підприємства, 

установи та організації, на які згідно з нормативно-правовими актами 

покладено повноваження надавати адміністративні послуги; 

г) акт, який видається суб’єктом відповідно до нормативно-правових 

актів, що визначають порядок надання адміністративної послуги, та містить 

інформацію про адміністративну послугу і процедуру її надання, зокрема, 

умови та відповідальних осіб. 

20. Одержувач адміністративної послуги – це: 

а) орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування, 

підприємство, установа, організація, що на виконання актів законодавства 

надає адміністративну послугу; 

б) акт, який видається суб’єктом відповідно до нормативно-правових 

актів, що визначають порядок надання адміністративної послуги, та містить 
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інформацію про адміністративну послугу і процедуру її надання, зокрема, 

умови та відповідальних осіб; 

в) фізична чи юридична особа (резидент або нерезидент), що звертається 

або звернулася за адміністративною послугою безпосередньо або через 

законного представника до адміністративного органу; 

г) прийняте суб’єктом рішення індивідуальної дії, спрямоване на набуття, 

зміну чи припинення прав та обов’язків особи. 

21. Доступ до інформації в системі – це: 

а) дії, що проводяться з порушенням порядку доступу до цієї інформації, 

установленого відповідно до законодавства; 

б) одержання користувачем можливості обробляти інформацію в системі; 

в) діяльність, спрямована на запобігання несанкціонованим діям щодо 

інформації в системі; 

г) розповсюдження, обнародування, реалізація у встановленому законом 

порядку документованої або публічно оголошуваної інформації. 

22. Поширення інформації – це: 

а) дії, що проводяться з порушенням порядку доступу до цієї інформації, 

установленого відповідно до законодавства; 

б) одержання користувачем можливості обробляти інформацію в системі; 

в) діяльність, спрямована на запобігання несанкціонованим діям щодо 

інформації в системі; 

г) розповсюдження, обнародування, реалізація у встановленому законом 

порядку документованої або публічно оголошуваної інформації. 

23. Захист інформації в системі – це: 

а) дії, що проводяться з порушенням порядку доступу до цієї інформації, 

установленого відповідно до законодавства; 

б) одержання користувачем можливості обробляти інформацію в системі; 

в) діяльність, спрямована на запобігання несанкціонованим діям щодо 

інформації в системі; 
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г) розповсюдження, обнародування, реалізація у встановленому законом 

порядку документованої або публічно оголошуваної інформації. 

24. Несанкціоновані дії щодо інформації в системі – це: 

а) дії, що проводяться з порушенням порядку доступу до цієї інформації, 

установленого відповідно до законодавства; 

б) одержання користувачем можливості обробляти інформацію в системі; 

в) діяльність, спрямована на запобігання несанкціонованим діям щодо 

інформації в системі; 

г) розповсюдження, обнародування, реалізація у встановленому законом 

порядку документованої або публічно оголошуваної інформації. 

25. Криптографічний захист інформації – це: 

а) дії, що проводяться з порушенням порядку доступу до цієї інформації, 

установленого відповідно до законодавства; 

б) одержання користувачем можливості обробляти інформацію в системі; 

в) вид захисту інформації, що реалізується шляхом перетворення 

інформації з використанням спеціальних (ключових) даних з метою 

приховування/відновлення змісту інформації, підтвердження її справжності, 

цілісності, авторства; 

г) розповсюдження, обнародування, реалізація у встановленому законом 

порядку документованої або публічно оголошуваної інформації. 
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4 ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ 

 

1. Основні чинники впливу на розвиток та впровадження електронного 

урядування.  

2. Міжнародні та національні документи щодо ролі та місця держави у 

розвитку інформаційного суспільства та електронного урядування. 

3. Основні принципи та мета електронного урядування.  

4. Пілотний проект як інструмент зменшення рівня ризику.  

5. Нормативно-правове забезпечення електронного урядування.  

6. Електронна демократія: сутність, мета, основні завдання. 

7. Сектори та інструменти електронної демократії. 

8. Електронний парламент: поняття, сутність і мотиви впровадження. 

9. Досвід використання інструментів електронної демократії в країнах 

ЄС.  

10. Політичні умови успішного впровадження електронної демократії та 

електронного урядування.  

11. Суб’єкти та об’єкти державної політики України.  

12. Основні функції державного управління.  

13. Функції державного управління при електронному урядуванні. 

14. Модель та стратегії державного управління в умовах інформаційного 

суспільства та електронного урядування. 

15. Передумови та проблеми впровадження електронного урядування.  

16. Загальні положення індексів оцінювання розвитку інформаційного 

суспільства. 

17. Основні індекси рівня розвитку інформаційного суспільства. 

18. Структура композитного індексу. 

19. Індикативні системи SIBIS і WSIS.  

20. Оцінювання електронної готовності України.  

21. Основні підходи та моделі побудови електронного уряду.  

22. Архітектура електронного уряду. 
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23. Інфраструктура електронної ідентифікації та авторизації. 

24. Електронний цифровий підпис. 

25. Національні облікові системи (регістри, кадастри). 

26. Основні нормативно-правові акти у сфері е-управління й 

інформатизації в Україні. 

27. Концепція інформатизації: нормативно-правове забезпечення. 

28. Концепція розвитку інформаційного суспільства. 

29. Концепція розвитку електронного управління в Україні. 

30. Економічні аспекти впровадження і функціонування електронного 

уряду. 

31. Інформаційний простір: поняття і основні компоненти. 

32. Основні напрями розвитку телекомунікаційних мереж. 

33. Географічні інформаційні системи. 

34. Механізм електронного цифрового підпису. 

35. Національна система електронного цифрового підпису.  

36. Аналітичні документи, що застосовуються в публічному управлінні. 

37. Національний депозитарій електронних інформаційних ресурсів. 

38. Електронні адміністративні послуги. 

39. Проблеми надання адміністративних послуг в Україні. 

40. Принципи і моделі управління суб’єктами господарської діяльності. 

41. Інформаційна безпека у системі електронного урядування. 

42. Державна політика інформаційної безпеки. 

43. Сутність поняття «інформаційна безпека».  

44. Основні принципи забезпечення інформаційної безпеки.  

45. Напрями інформаційної безпеки. 

46. Забезпечення інформаційної безпеки у країнах ЄС. 

47. Функції та завдання системи захисту інформації в електронному 

урядуванні її основних суб’єктів.  

48. Система органів влади, що відповідають за інформаційну безпеку та 

захист інформації.  
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