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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, в 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 підставі 

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; 
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– 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 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ І САМОСТІЙНОЇ 

РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНІ 

 

№ 
пор. 

Тема Денна форма 
навчання 

Заочна форма 
навчання 

Кількість 
год. 

(лекції) 

СРС  
К-ть 
год. 

Кількість 
год. 

(лекції) 

СРС  
К-ть 
год. 

Змістовий модуль 1 Засади та концепція електронного уряду 
1 Концептуальні засади 

електронного урядування 
2 8 – – 

2 Електронна демократія та 
електронна держава 

2 8 – – 

3 Державна політика та державне 
управління розвитком 
інформаційного суспільства та 
електронного урядування 

2 8 – – 

4 Системи оцінювання розвитку 
інформаційного суспільства та 
електронного урядування 

2 7 – – 

5 Зарубіжний та вітчизняний 
досвід впровадження 
електронного урядування 

2 8 – – 

 Разом за змістовим модулем 1 10 39 – – 

Змістовий модуль 2 Практика та технологія впровадження електронного 
урядування 

6 Організаційно-правове 
забезпечення електронного 
урядування в Україні 

2 8 – – 

7 Інформаційна інфраструктура 
електронного урядування 

2 8 – – 

8 Інформаційно-аналітичне 
забезпечення електронного 
урядування 

2 8 – – 

9 Електронні адміністративні 
послуги 

2 7 – – 

10 Упровадження інформаційних 
систем управління діяльністю 
державних установ 

2 8 – – 

 Разом за змістовим модулем 2 10 39 – – 

 Семестровий контроль – іспит  – 2 – – 

 Усього: 20 80 – – 
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2 ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 

 

Тема 1 Концептуальні засади електронного урядування 

1. Основні чинники впливу на розвиток та впровадження електронного 

урядування. 

2. Головні умови успішного впровадження електронного урядування. 

3. Загальносвітові тенденції як чинник впливу на електронне урядування. 

Питання для самоперевірки 

1. Дайте визначення поняттю «інформаційне суспільство. 

2. Які ознаки інформаційного суспільства? 

3. Які етичні ознаки інформаційного суспільства визначені Женевською 

Декларацією принципів? 

4. У чому різниця в трактуванні понять «електронний уряд» та 

«електронне урядування»? 

5. Які основні види (сектори) взаємодії в електронному урядуванні? 

Література: [3, с. 13–20; 4, с. 10–14; 7, с. 7–10; 8, с. 16–22; 15, с. 418]. 

 

Тема 2 Електронна демократія та електронна держава 

1. Категорійно-понятійний апарат електронної демократії. 

2. Досвід використання інструментів електронної демократії в країнах 

ЄС. 

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

Питання для самоперевірки 

1. Що таке «електронна демократія»? 

2. Що таке «електронний парламент»? 

3. Які складові електронної демократії? 

4. Які є сектори електронної демократії? 

5. Електронні вибори. Як Інтернет допомагає волевиявленню? 

Література: [2, с. 18–24; 3, с. 28–34; 4, с. 16–22; 7, с. 18–20; 19, с. 113]. 
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Тема 3 Державна політика та державне управління розвитком 

інформаційного суспільства та електронного урядування 

1. Основні функції державного управління.  

2. Модель та стратегії державного управління в умовах інформаційного 

суспільства та електронного урядування. 

3. Передумови та проблеми впровадження електронного урядування. 

Питання для самоперевірки 

1. Державні цільові програми поняття і види. 

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

завдання. 

3. Основні завдання управління інформаційними ресурсами. 

4. Інформаційно-технологічна інфраструктура, характеристика її 

компонентів. 

5. Проблеми інформаційно-аналітичної діяльності в органах державної 

влади і органах місцевого самоврядування України. 

Література: [1, с. 32–59; 5, с. 37–43; 6, с. 35–39; 7, с. 39–45; 8, с. 55–61]. 

 

Тема 4 Системи оцінювання розвитку інформаційного суспільства та 

електронного урядування 

1. Загальні положення індексів оцінки розвитку інформаційного 

суспільства. 

2. Основні індекси рівня розвитку інформаційного суспільства. 

3. Структура композитного індексу. 

4. Індикативні системи SIBIS і WSIS. 

Питання для самоперевірки 

1. У чому полягають основні відмінності між індикативними системами 

SIBIS і WSIS? 

2. Системи оцінювання розвитку інформаційного суспільства і 

електронного управління. 

3. Основні індекси рівня розвитку інформаційного суспільства. 
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4. Національна система індикаторів розвитку інформаційного суспільства 

в Україні. 

Література: [1, с. 61–74; 2, с. 45–53; 3, с. 55–59; 8, с. 75–92; 20, с. 57–59]. 

 

Тема 5 Зарубіжний та вітчизняний досвід впровадження 

електронного урядування 

1. Архітектура електронного уряду. 

2. Структура технологічного забезпечення Інтернет-порталу. 

3. Інфраструктура електронної ідентифікації і авторизації. 

4. Системи електронних платежів. 

Питання для самоперевірки 

1. Єдиний інформаційний простір як сукупність стандартизованих 

технологій. 

2. Принципи сучасної інформаційної геополітики. 

3. Напрями розвитку національних інфраструктур і систем. 

4. Упровадження ефективних відомчих інформаційних систем. 

Література: [1, с. 75–95; 3 с. 60–68; 4, с. 60–63; 9, с. 238–240; 22, с. 70]. 

 

Тема 6 Організаційно-правове забезпечення електронного 

урядування в Україні 

1. Концепція розвитку електронного управління в Україні. 

2. Організаційні аспекти впровадження електронного управління. 

3. Економічні аспекти впровадження і функціонування електронного 

уряду. 

Питання для самоперевірки 

1. Кадрові аспекти впровадження і функціонування технологій 

електронного управління. 

2. Захист персональних даних в Україні: стан та перспективи 

3. Необхідність обмеження права на свободу інформації в інтересах 

національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку. 
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4. Визначте передумови розвитку інформаційного суспільства в Україні. 

Література: [2, с. 99–109; 3, с. 96–106; 7, с. 71–75; 8, с. 134–151]. 

 

Тема 7 Інформаційна інфраструктура електронного урядування 

1. Інформаційний простір: поняття і основні компоненти. 

2. Основні напрями розвитку телекомунікаційних мереж. 

3. Електронний документообіг як підґрунтя діяльності органів державної 

влади та місцевого самоврядування. 

Питання для самоперевірки 

1. Електронний документообіг як підґрунтя діяльності органів державної 

влади та місцевого самоврядування. 

2. Електронний документ. 

3. Технологія електронного документообігу. 

4. Закон України «Про електронний документ і електронний 

документообіг», його характеристика. 

5. Громадська електронна приймальня. 

Література: [1, с. 111–128; 2, с. 107–118; 5, с. 121–134; 14, с. 53–57]. 

 

Тема 8 Інформаційно-аналітичне забезпечення електронного 

урядування 

1. Методологія, технологія та організація процесу інформаційно-

аналітичної діяльності. 

2. Аналітичні документи, що застосовуються в публічному управлінні. 

3. Стан національних електронних інформаційних ресурсів в Україні та 

тенденції їх розвитку. 

Питання для самоперевірки 

1. Що таке електронні інформаційні ресурси? 

2. Електронні інформаційні ресурси органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування. 
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3. Державна політика та державне управління з питань електронних 

інформаційних ресурсів. 

4. Побудувати схему проведення електронних державних закупівель на 

прикладі конкретної установи. 

Література: [1, с. 130–146; 2, с. 120–131; 3, с. 59–65; 13, с. 177–180]. 

 

Тема 9 Електронні адміністративні послуги 

1. Досвід провідних країн світу з упровадження адміністративних послуг. 

2. Проблеми надання адміністративних послуг в Україні. 

3. Порядок надання адміністративних послуг. 

Питання для самоперевірки 

1. Електронні адміністративні послуги: базові поняття, сутність. 

2. Елементарні та композитні адміністративні послуги. 

3. Послуги для бізнесу. Послуги для громадян. Послуги органам влади. 

Література: [1, с. 148–164; 2, с. 133–142; 6, с. 87–95; 22, с. 72]. 

 

Тема 10 Упровадження інформаційних систем управління діяльністю 

державних установ 

1. Основні принципи забезпечення інформаційної безпеки. 

2. Завдання захисту інформації. 

3. Напрями інформаційної безпеки. 

Питання для самоперевірки 

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

захист інформації. 

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

завдання, стан впровадження. 

3. Функції та завдання системи захисту інформації в електронному 

урядуванні, її основних суб’єктів. 

Література: [1, с. 165–183; 2, с. 144–153; 3 с. 125–136; 5, с. 125–139; 7, 

с. 107–118; 23, с. 179–184]. 
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3 ПИТАННЯ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ  

 

Змістовий модуль 1 

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. Етапи впровадження електронного урядування в Україні. 

5. Головні умови успішного впровадження електронного урядування. 

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

7. Категорійно-понятійний апарат електронної демократії. 

8. Сектори та інструменти електронної демократії. 

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

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

11. Основні функції державного управління. 

12. Особливості інформаційно-технологічної інфраструктури як об’єкта 

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. Базові моделі побудови електронного уряду. 
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23. Архітектура електронного уряду. 

24. Портал державних послуг. 

25. Структура технологічного забезпечення Інтернет-порталу. 

26. Інфраструктура електронної ідентифікації та авторизації. 

27. Електронні ідентифікаційні карти. 

28. Електронний цифровий підпис. 

29. Електронні паспорти. 

30. Системи електронних платежів. 

31. Цифрова нерівність у контексті розбудови інформаційного 

суспільства та розвитку електронного урядування та методи її подолання. 

 

Змістовий модуль 2 

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

інформатизації в Україні. 

2. Концепція інформатизації: нормативно-правове забезпечення. 

3. Концепція розвитку електронного управління в Україні. 

4. Економічні аспекти впровадження і функціонування електронного 

уряду. 

5. Організаційні аспекти впровадження електронного управління. 

6. Кадрові аспекти впровадження і функціонування технологій 

електронного управління. 

7. Телекомунікаційні й інформаційно-комунікаційні системи. 

8. Основні напрями розвитку телекомунікаційних мереж. 

9. Електронний документообіг як  підґрунтя діяльності органів 

державної влади та місцевого самоврядування. 

10. Національна система електронного цифрового підпису. 

11. Механізм електронного цифрового підпису. 

12. Роль інформації в державному управлінні та місцевому 

самоврядуванні. 

13. Аналітичні документи, що застосовуються в публічному управлінні. 
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14. Державна політика та державне управління з питань електронних 

інформаційних ресурсів. 

15. Стан національних електронних інформаційних ресурсів в Україні та 

тенденції їх розвитку. 

16. Національний депозитарій електронних інформаційних ресурсів. 

17. Електронні адміністративні послуги. 

18. Досвід провідних країн світу з упровадження адміністративних 

послуг. 

19. Критерії оцінювання якості та стандартів надання адміністративних 

послуг в Україні та в країнах Європейського союзу. 

20. Проблеми надання адміністративних послуг в Україні. 

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

22. Методології планування потреб державних установ у фінансових, 

матеріальних та кадрових ресурсах. 

23. Інформаційна безпека у системі електронного урядування. 

24. Державна політика інформаційної безпеки. Сутність поняття 

«інформаційна безпека». 

25. Основні принципи забезпечення інформаційної безпеки. 

26. Напрями інформаційної безпеки. 

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

захист інформації. 

28. Функції та завдання системи захисту інформації в електронному 

урядуванні її основних суб’єктів. 

29. Забезпечення інформаційної безпеки електронного урядування. 

30. Забезпечення інформаційної безпеки у країнах ЄС. 

31. Світова практика нормативного регулювання електронного 

управління. 
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4 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Порядок перерахунку рейтингових показників 100-бальної системи вищої 

шкали в національну шкалу оцінювання знань і європейську шкалу ECTS.  

Інтервальна шкала оцінок установлює взаємозв’язки між рейтинговими 

показниками та шкалами оцінок. 

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 

 

Залікова оцінка виставляється з урахуванням поточної роботи студента 

протягом усього семестру. Ураховується як відвідування занять і аудиторна 

робота, так і виконання індивідуальних занять і завдань для самостійного 

опрацювання.  

Оцінювання знань студентів під час поточного контролю відбувається за 

такими  критеріями: 

1. Правильність відповідей (правильний, чіткий, достатньо глибокий 

виклад теоретичних питань). 

2. Ступінь усвідомлення програмного матеріалу та самостійність 

суджень. 

3. Новизна навчальної інформації; рівень використання наукових 

(теоретичних) знань. 
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4. Уміння користуватися засвоєними теоретичними знаннями у 

повсякденному житті.  

5. Відповідальність студентів оцінюється й за формою, тобто з точки зору 

логічності, чіткості, виразності викладу навчальної літератури. 

Виходячи з розглянутих положень, критерії оцінювання такі: 

«Відмінно» – студент виявляє особливі творчі здібності, уміє самостійно 

здобувати знання, без допомоги викладача знаходить та опрацьовує необхідну 

інформацію, уміє використовувати набуті знання і вміння для прийняття рішень 

у нестандартних ситуаціях, переконливо аргументує відповіді, самостійно 

розкриває власні обдарування та нахили. 

«Дуже добре» – студент вільно володіє вивченим матеріалом, застосовує 

його на практиці, вільно розв’язує вправи та задачі у стандартних ситуаціях, 

самостійно виправляє допущені помилки, кількість яких незначна. 

«Добре» – студент уміє зіставляти, узагальнювати, систематизувати 

інформацію під керівництвом викладача; у цілому самостійно застосовувати її 

на практиці; контролювати власну діяльність; виправляти помилки, серед яких 

є суттєві, добирати аргументи для підтвердження думок. 

«Задовільно» – студент відтворює значну частину теоретичного 

матеріалу, виявляє знання та розуміння основних положень; за допомогою 

викладача може аналізувати навчальний матеріал, виправляти помилки, серед 

яких є значна кількість суттєвих.  

«Достатньо» – студент володіє навчальним матеріалом на рівні, вищому 

за початковий, значну частину його відтворює на репродуктивному рівні. 

«Незадовільно з можливістю повторного складання семестрового 

контролю» – студент володіє матеріалом на рівні окремих фрагментів, що 

становлять незначну частину навчального матеріалу. 

«Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням залікового 

кредиту» – студент володіє матеріалом на рівні елементарного розпізнання та 

відтворення окремих фактів, елементів, об’єктів.  
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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 
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