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РОЗДІЛ 1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
Нормативна  навчальна дисципліна 

Пізнання закономірностей суспільства та тенденцій його розвитку дає підґрунтя 

для розробки нових соціальних технологій, що використовуються в політиці, 

економіці, соціальній сфері. Зокрема, важко переоцінити значення науки у 

забезпеченні публічного управління. Теоретичні розробки та науково-практичні 

рекомендації виступають основою вироблення й реалізації суспільно ефективних 

стратегій розвитку на державному, галузевому і територіальному рівнях, формування 

дієвих механізмів публічного управління, прийняття важливих рішень в органах 

державної влади й органах місцевого самоврядування та удосконалення їх діяльності. 

Державні службовці у своїй поточній управлінській діяльності також досить часто 

стикаються з необхідністю або самостійно проводити певні дослідження прикладного 

характеру, або звертатися до послуг науковців.  

Успішна організація та проведення наукових досліджень потребує володіння на 

високому рівні відповідним методологічним інструментарієм. Адекватне 

застосування наукових методів, методик та процедур, дотримання основних 

дослідницьких етапів та загальної технології наукової роботи є обов’язковими 

умовами отримання результатів, що мають наукову новизну, теоретичне та практичне 

значення. Враховуючи це, дисципліна "Електронне врядування" орієнтована на 

формування систематизованих знань про природу та теоретичні засади електронного 

врядування та вироблення умінь застосовувати технології е-врядування у практиці 

публічного адміністрування, в тому числі при наданні державно-управлінських 

послуг.  

Дисципліна входить до циклу дисциплін, що формують загальні компетентності, 

освітньо-професійних програм підготовки магістрів за спеціальністю 281 "Публічне 

управління та адміністрування".  

 

Предмет навчальної дисципліни 

Предмет навчальної дисципліни: вивчення закономірностей функціонування 

сутності електронного врядування, особливості його здійснення в сучасних умовах. 

Наукове розуміння процесу електронного врядування  розуміння наукової методології 

запровадження електронного врядування та її значення для управлінської практики, 

знання щодо сутності і змісту процесів запровадження електронного врядування, їх 

функцій в сучасному суспільстві. 

 

Мета начальної дисципліни 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Електронне врядування» 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 цього 

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

принципами, функціями, етапами впровадження та основними проблемами, пов’язаними з 

цим процесом.  

 

 



Основні завдання 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Електронне врядування» є 

отримання студентами знань категорійно-понятійного апарату проблематики 

інформаційного суспільства та електронного урядування; загальні принципи, методи та 

моделі 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; основні принципи, напрями і механізми трансформації 

системи публічного управління в Україні у відповідності з вимогами інформаційного 

суспільства; організаційну систему управління впровадженням електронного 

урядування в Україні.  

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки магістрів 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки магістрів 

Дисципліна вивчається після навчальних дисциплін «Антикризове управління», 

«Соціальна та гуманітарна політика», «Стратегічне управління в діяльності органів влади 

та бізнес-структур» та передує вивченню дисциплін «Стратегічне планування державної 

політики у сферах життєдіяльності суспільства», «Регіональні аспекти економіки 

публічного сектору». 

 

Вимоги до знань і умінь: 

За умов успішного виконання вимог щодоо панування науки студент набуде 

компетентностей: 

Інтегральна компетентність: 

 Знати та уміти визначати пріоритетні напрями впровадження електронного 

урядування та розвитку електронної демократії.  

 Уміти використовувати інструменти електронної демократії в сфері публічного 

управління та адміністрування.  

Відповідно до освітньої програми, вивчення дисципліни сприяє формуванню у здобувачів 

вищої освіти таких компетентностей:  

- здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері публічного управління та 

адміністрування або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або 

здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог;  

- здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;  

- здатність удосконалювати й розвивати професійний, інтелектуальний і культурний 

рівні;  

- здатність генерувати нові ідеї й нестандартні підходи до їх реалізації 

(креативність);  

- здатність фахово аналізувати інформацію, оцінювати повноту та можливості її 

використання;  

- здатність організовувати та розробляти заходи щодо впровадження електронного 

урядування в різних сферах публічного управління та адміністрування;  

- здатність організувати систему е-документообігу в організації;  

- здатність організовувати інформаційно-аналітичне забезпечення управлінських 

процесів із використанням сучасних інформаційних ресурсів та технологій; 

- здатність здійснювати професійну діяльність і приймати обґрунтовані рішення, 

керуючись засадами соціальної відповідальності, правових та етичних норм; 

- оцінювання та аналіз  стану електронного урядування;  

- застосування набутих навичок в практичній діяльності щодо інформаційної 

політики;  



- оцінювання стану ведення органами державної влади та місцевого самоврядування 

своїх електронних інформаційних ресурсів;  

- здійснювання комплексного аналізу рівня готовності органів державної влади та 

місцевого самоврядування до впровадження сучасних інформаційно комунікаційних 

технологій;  

- організація обробки документації з метою здійснення інформаційного забезпечення 

органу державної влади, органу місцевого самоврядування, установи або організації 

засобами сучасних інформаційно-комунікаційних технологій;  

- застосування комунікаційні та інформаційні технології в процесі підготовки, 

прийняття та впровадження управлінських рішень.  

  

Загальні компетентності: 

- здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями; 

- здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати 

цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його 

- сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в 

Україні; 

- здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і 

досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку 

- предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та 

у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової 

активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя; 

- здатність бути критичним і самокритичним; 

- здатність до адаптації та дії в новій ситуації; 

- здатність працювати в команді; 

- здатність планувати та управляти часом; 

- вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми; 

- здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; 

- здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово; 

- здатність спілкуватися іноземною мовою; 

- навички міжособистісної взаємодії; 

- здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з 

експертами з інших галузей знань/видів діяльності). 

 

Фахові компетентності: 

- здатність до соціальної взаємодії, до співробітництва й розв’язання конфліктів; 

- здатність забезпечувати належний рівень вироблення та використання 

управлінських продуктів, послуг чи процесів; 

- здатність забезпечувати дотримання нормативно-правових та морально-етичних 

норм поведінки; 

- здатність використовувати в процесі підготовки і впровадження управлінських 

рішень сучасні ІКТ; 

- здатність використовувати систему електронного документообігу; 

- здатність здійснювати інформаційно-аналітичне забезпечення управлінських 

процесів із використанням сучасних інформаційних ресурсів та технологій; 

- здатність розробляти тактичні та оперативні плани управлінської діяльності; 

- здатність готувати проекти управлінських рішень та їх впроваджувати; 

- здатність впроваджувати інноваційні технології; 

- здатність до дослідницької та пошукової діяльності в сфері публічного управління 

та адміністрування; 



- здатність у складі робочої групи проводити прикладні дослідження в сфері 

публічного управління та адміністрування. 

  
Очікувані програмні результати навчання, які повинні бути досягнуті здобувачами 

освіти після опанування навчальної дисципліни «Електронне врядування»:  

 знати та уміти визначати пріоритетні напрями впровадження електронного урядування 

та розвитку електронної демократії;  

 уміти використовувати інструменти електронної демократії в сфері публічного 

управління та адміністрування;  

  знати і розуміти основні складові електронного урядування, електронної демократії та 

становлення електронної держави;  

 використовувати пошукові системи ЄС, України та світу для збору інформації з метою 

підготовки програмних документів, управлінських рішень у сфері європейської 

інтеграції, аналізу відповідності проектів нормативно-правових актів України праву 

ЄС; 

 аналізувати та оцінювати стан технологічних складових електронного уряду, 

розробляти напрями поліпшення технологічних та проєктних складових електронного 

уряду; 

 здійснювати організацію та розробку заходів щодо запровадження електронного 

урядування в різних сферах публічного адміністрування. 

 

Зміст навчальної дисципліни за темами 

1. Вихідні положення електронного урядування.  

2. Зарубіжний та вітчизняний досвід впровадження електронного урядування. 

3. Організаційно правове забезпечення електронного урядування в Україні. 

4. Інформаційна інфраструктура електронного урядування. 

5. Державна політика та державне управління розвитком інформаційного суспільства та  

електронного урядування. 

6. Упровадження інформаційних систем управління діяльністю державних установ. 

 

Опанування навчальною дисципліною повинно забезпечувати необхідний рівень 

сформованості вмінь: 

Назва рівня 

сформованості 

вміння 

Зміст критерію рівня сформованості вміння 

1. Репродуктивний Вміння відтворювати знання, передбачені даною програмою 

2. Алгоритмічний Вміння використовувати знання в практичній діяльності при 

розв’язуванні типових ситуацій 

3. Творчий Здійснювати евристичний пошук і використовувати знання для 

розв’язання нестандартних завдань та проблемних ситуацій 

 

Навчальна програма складена на  3 кредити.  

Форми контролю –  залік.  

 

 

 

 

 

 



РОЗДІЛ 2.  ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Номер 

теми 
Назва теми 

Тема 1. Вихідні положення електронного урядування.  

Тема 2. Зарубіжний та вітчизняний досвід впровадження електронного урядування. 

Тема 3. Організаційно правове забезпечення електронного урядування в Україні. 

Тема 4. Інформаційна інфраструктура електронного урядування. 

Тема 5. Державна політика та державне управління розвитком інформаційного 

суспільства та електронного урядування. 

Тема 6. Упровадження інформаційних систем управління діяльністю державних 

установ. 

 

 

 



РОЗДІЛ 3.  ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Тема 1. Вихідні положення електронного урядування  

Електронний уряд і електронне урядування поняття і суть. Електронна демократія: 

поняття і суть. Поняття інформаційного суспільства. Інформаційний портал, 

інформаційний ресурс, інформаційне середовище електронного управління, електронні 

адміністративні послуги, індекс готовності електронного уряду. Основні цілі, завдання 

електронного урядування в Україні. Принципи створення і функціонування інформаційної 

системи.  

Ключові слова: електронний уряд, електронне урядування, е-демократія, 

інформатизація, цифрова нерівність, е-управління.  

  

Тема  2.  Зарубіжний  та  вітчизняний  досвід  впровадження  

електронного урядування  

Основні підходи і моделі побудови електронного уряду. Базові моделі побудови 

електронного уряду. Архітектура електронного уряду. Портал 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).  

Ключові слова: моделювання, е-уряд, мережева інфраструктура, есервіси, 

державне управління.  

 

Тема 3. Організаційно-правове забезпечення електронного урядування в Україні  

Нормативно-правове забезпечення впровадження електронного уряду. Основні 

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

практика нормативного регулювання електронного управління. Концепції інформатизації: 

нормативно-правове забезпечення. Концепція розвитку інформаційного суспільства. 

Концепція розвитку електронного управління в Україні. Економічні аспекти 

впровадження і функціонування електронного уряду. Організаційні аспекти впровадження 

електронного управління. Кадрові аспекти впровадження і функціонування технологій 

електронного управління.  

Ключові слова: концепція, інформатизація, нормативно-правова база, національна 

програма реформ, вектори е-управління.   

 

Тема 4. Інформаційна інфраструктура електронного урядування  

Інформаційний простір: поняття і основні компоненти. Телекомунікаційні і 

інформаційно-комунікаційні системи. Основні напрями розвитку телекомунікаційних 

мереж. Географічні інформаційні системи (ГІС) в державному управлінні. Інтернет як 

основа електронного управління. Електронний документообіг як основа діяльності органів 

державної влади та місцевого самоврядування. Електронний цифровий підпис, основні 

поняття з ним пов'язані. Національна система електронного цифрового підпису.   

Механізм електронного цифрового підпису.  

Ключові слова: мережа, Інтернет, технології рішень, державна політика, е-послуги 

якість адміністративних послуг.  

  



Тема 5. Державна політика та державне управління розвитком 

інформаційного суспільства та електронного урядування. 

Удосконалення надання адміністративних послуг в органах державної влади та 

органах місцевого самоврядування шляхом використання інформаційно-

телекомунікаційних технологій. Формування сучасних теоретичних та практичних знань, 

умінь та навичок з електронного урядування, налагодження ефективних комунікацій з 

метою кращої підготовки до співробітництва та взаємодії в інформаційному суспільстві та 

суспільстві знань. Базові поняття. Нормативно-правова база з надання адміністративних 

послуг. Основні ознаки адміністративних послуг, принципи надання та види 

адміністративних послуг та їх класифікація.  Критерії оцінювання якості та стандартів 

надання адміністративних послуг в Україні та в країнах Європейського союзу.  Проблеми 

надання адміністративних послуг в Україні. Основні напрями з удосконалення надання 

електронних адміністративних послуг в Україні.  

Ключові слова: адміністративні послуги, Інтернет, технології рішень, державна 

політика, е-послуги якість адміністративних послуг.  

 

Тема 6. Упровадження інформаційних систем управління діяльністю 

державних установ  

Формування сучасних теоретичних та практичних знань, умінь та навичок з 

електронного урядування, налагодження ефективних комунікацій з метою кращої 

підготовки до співробітництва та взаємодії в інформаційному суспільстві та суспільстві 

знань. Портали – основна інформаційно-технологічна форма організації комунікацій в 

електронному урядуванні.  Портали органів публічної адміністрації: актуалізація, контент, 

інтерфейс, дизайн. Основні вимоги до створення та функціонування порталів органів 

державної влади. Побудова ефективної інформаційної інфраструктури електронного 

урядування.  Електронні державні закупівлі.  Системи електронного документообігу.   

Ключові слова: портали, інформаційна інфраструктура, електронні державні 

закупівлі, система електронного документообігу, е-послуги якість адміністративних 

послуг.  
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РЕСУРСИ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 

Ресурси мережі Інтернет 

із законодавства України 

Ресурси мережі кафедри 

публічного адміністрування та 

управління бізнесом, 

факультет управління 

фінансами та бізнесу 

з навчальної дисципліни 

1 2 

▪ Президент України –  www.prezident.gov.ua  

▪ Верховна Рада         - www.rada.gov.ua  

▪ Сайт Кабінету Міністрів України - www.kmu.gov.ua  – вихід на всі міністерства і 

відомства 

▪ Міністерство праці та соціальної політики України – www.mlsp.kmu.gov.ua  

▪ Пенсійний фонд України - www.pfu.gov.ua  

▪ Погляд на світ (Світовий банк) – www.worldbank 

▪ Еліта України   - www.whoiswho.com.ua 

▪ Національна б-ка ім. Вернадського – www.nbuv.gov.ua  

▪ Український медіа сервер – www.vlada.kiev.ua/serj  

▪ Мережа аналітичних центрів – www.intellect.org.ua  

▪ Міжнародний центр перспективних досліджень – www.icps.kiev.ua 

▪ Міжнародний інститут порівняльного аналізу – www.icai.kiev.ua  

▪ Український незалежний центр політичних досліджень– www.ucipr.kiev.ua  

▪ Український центр економічних і політичних досліджень ім. А Разумкова – 

www.uceps.com.ua 

▪ Сервер Верховної Ради України: http://www.rada.gov.ua/ 

▪ Міністерство фінансів України http://www.minfin.gov.ua/ 

▪ Міністерство доходів і зборів України http://www.сustoms.gov.ua/ 

▪ Державна фіскальна служба  http://www.сustoms.gov.ua/ 

▪ Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку http://www.ssmsc.gov.ua/ 

▪ Рахункова палата України http://www.ac-rada.gov.ua/ 

▪ Ліга Бізнес Інформ: www.liga.net/  

▪ Нормативні акти України: www.nau.kiev.ua 

▪ Національний інститут стратегічних досліджень  http://www.niss.gov.ua 

▪ Сайт Національного агентства  України з питань державної служби 

http://www.nads.gov.ua/control/uk/index 

▪ Портал Центру політико-правових реформ http://www.pravo.org.ua/ 

▪ Інтернет-портал для управлінців http://www.management.com.ua 

▪ Адміністративно-управлінський порталhttp://www.aup. 

▪ Бібліотека економічної та управлінської літератури. http://ek-lit.narod.ru/links.htm 

▪ Силабус 

▪ Навчальна програма з 

навчальної дисципліни  

▪ Робоча програма з навчальної 

дисципліни  

▪ Конспект лекцій. 

▪ Методичні рекомендації з 

вивчення тем.  

▪ Плани семінарських занять та 

методичні рекомендації до їх 

проведення 

▪ Методичні рекомендації з 

виконання самостійної 

роботи (СРС) 

▪ Методичні рекомендації та 

ІНДЗ  

▪ Засоби діагностики знань 

студентів з навчальної 

дисципліни  

▪ Інші 

 

 

РОЗДІЛ 5.  ЗМІНИ  І  ДОПОВНЕННЯ  ДО  НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 

 

№ 

з/п 

Зміни і доповнення до робочої програми (розділ, 

тема, зміст змін і доповнень) 
Навчальний рік 

Підпис 

завідувача 

кафедри 

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  


