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РОЗДІЛ 1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

Предмет навчальної дисципліни 

 

Предмет навчальної дисципліни: навчальної дисципліни є технічні та функціональні 

процеси різноманітних типів інформаційних систем, ресурсів та сервісів, методи їх 

ефективного застосування при здійсненні публічного управління та адміністрування 
 

Мета навчальної дисципліни 

Метою викладання дисципліни «Інформаційні технології, ресурси і сервіси в управлінні та 

адмініструванні» є формування професійних навиків та розповсюдження спеціалізованих 

знань у студентів, які у майбутньому допоможуть підвищити ефективність діяльності органів 

державної влади та місцевого самоврядування на основі використання сучасних 

інформаційних технологій, ресурсів та сервісів.          

  

Основні завдання навчальної дисципліни:  

- визначення сучасних тенденцій розвитку інформаційно-комунікаційних технологій в 

системі публічного управління та адміністрування;  

- вивчення ролі хмарних технологій як підґрунтя розвитку ІТ-архітектури системи 

електронного урядування, а також мобільних технологій (основи для розбудови m-

government);  

- визначення можливостей застосування технології BYOD в системі публічного 

управління та адміністрування;  

- показати призначення концепцій «Інтернет речей» і «розумні технології»;  

- визначити сфери застосування організаційних технологій розвитку публічного 

управління та адміністрування у сучасних умовах. 

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі 

Дисципліна вивчається після навчальних предметів : Концептуальні засади публічного 

управління та адміністрування, Прийняття управлінських рішень в сфері публічного управління та 

адміністрування, Правове забезпечення публічно-управлінської діяльності та передує вивченню 

навчальних дисциплін   

Ключові слова: Інформаційні технології, ресурси, сервіси, публічне управління та 

адміністрування, цифровізація, система, інформація. 

Вимоги до знань і умінь 

Програмою передбачено освоєння студентами таких компетентностей: 

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

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

здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог 

- Здатність розробляти та управляти проєктами.  

- Здатність удосконалювати й розвивати професійний, інтелектуальний і культурний рівні.  

- Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  

- Здатність організовувати інформаційно-аналітичне забезпечення управлінських процесів 

із використанням сучасних інформаційних ресурсів та технологій, зокрема розробляти 

заходи щодо впровадження електронного урядування в різних сферах публічного 

управління та адміністрування.  

Програмою передбачено такі результати навчання: 

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

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

здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог 

- Здатність розробляти та управляти проєктами.  
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- Здатність удосконалювати й розвивати професійний, інтелектуальний і культурний рівні.  

- Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  

- Здатність організовувати інформаційно-аналітичне забезпечення управлінських процесів 

із використанням сучасних інформаційних ресурсів та технологій, зокрема розробляти 

заходи щодо впровадження електронного урядування в різних сферах публічного 

управління та адміністрування.  

- Використовувати сучасні статистичні методи, моделі, цифрові технології, спеціалізоване 

програмне забезпечення для розв’язання складних задач публічного управління та 

адміністрування.  

- Визначати пріоритетні напрями впровадження електронного урядування та розвитку 

електронної демократії.  

- Уміти використовувати методологію та інструментарій управління: людськими 

ресурсами, інноваціями, ризиками, проектами, змінами, якістю. 

- Усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя, дотримуватися 

принципів безперервного розвитку та постійного самовдосконалення; прагнути 

професійного зростання, проявляти толерантність та готовність до інноваційних змін, 

уміти встановлювати життєві цілі, визначати їх пріоритетність, планувати власну 

кар’єру. 

 

Після завершення цього курсу студент буде :  

а) знати: 

- основні засади розвитку е-урядування, інформаційних сервісів та ресурсів на місцевому 

та регіональному рівнях в Україні;  

- основні підходи е-залучення громадян до процесу прийняття рішень в системі 

публічного управління та адміністрування 

- кращі зарубіжні практики впровадження е-урядування, інформаційних сервісів та 

ресурсів на рівні регіону (штату, провінції) та міста;  

- концептуальні засади е-урядування та е-демократїї; 

- сучасні тенденції розвитку електронного урядування та електронної демократії із 

застосуванням ІКТ та організаційних технологій, сучасних міжнародних тенденцій щодо 

розвитку інформаційних сервісів та ресурсів на рівні міста та регіону; 

- теоретичні і правові основи, зарубіжного та українського досвіду забезпечення доступу 

до публічної інформації, у тому числі у формі відкритих даних: сучасних інструментів та 

принципів організації системи взаємодії органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування з населенням і бізнесом у процесі надання електронних 

адміністративних послуг; 

- інструменти та основні етапи створення та впровадження систем електронної взаємодії 

влади та громадськості; 

- як практично використовувати у сфері публічного управління існуюче програмне 

забезпечення електронної взаємодії. 

 

б) уміти: 

- визначати напрями використання інформаційних технологій, ресурсів і сервісів в 

управлінні та адмініструванні на регіональному і місцевому рівнях: розробляти 

конкретні заходи з впровадження е-урядування у різних сферах публічного управління 

та адміністрування на місцевому та регіональному рівнях: застосування та розвитку 

систем електронного документообігу; уміння, необхідні для виконання службових 

обов’язків публічними службовцями з використання мобільних, хмарних та 

організаційних технологій; 

- вирішувати прикладні завдання щодо роботи з публічною інформацією, насамперед у 

формі відкритих даних; 

- використовувати інструменти е-залучення громадян до процесу прийняття 

управлінських рішень: 
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- організовувати співробітництво з територіальними громадами, інституціями 

громадянського суспільства та громадянами, використовуючи технології та інструменти 

електронної демократії; 

- оцінювати рівень готовності органу влади до роботи в умовах цифровізації та 

електронної демократії. 

 

Опанування навчальною дисципліною повинно забезпечувати необхідний рівень 

сформованості вмінь: 

 

Навчальна програма складена на 3 кредитів. 
 

Форма контролю – екзамен 

 

 

РОЗДІЛ 2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Номер теми Назва теми 

Тема 1. Сучасні тенденції розвитку інформаційно-комунікаційних технологій в 

системі публічного управління та адміністрування 

Тема 2. Хмарні технології як підґрунтя розвитку ІТ-архітектури системи 

електронного урядування 

Тема 3. Мобільні технології – основа для розбудови m-government 

Тема 4. Технологія BYOD в системі публічного управління та адміністрування 

Тема 5. Технології Інтернет речей і «розумні технології» 

Тема 6. Організаційні технології розвитку публічного управління та 

адміністрування 

 

 

РОЗДІЛ 3. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Тема 1. Сучасні тенденції розвитку інформаційно-комунікаційних технологій в 

системі публічного управління та адміністрування 

Система управління. Історія розвитку інформаційних-комунікаційних систем 

Класифікація інформаційних-комунікаційних систем. Сучасні підходи до створення 

інформаційних-комунікаційних систем 

 

Тема 2. Хмарні технології як підґрунтя розвитку ІТ-архітектури системи 

електронного урядування 

Архітектура системи електронного урядування. 

Інфраструктурний рівень іт-архітектури системи електронного урядування. 

Назва рівня 

сформованості 

вміння 

Зміст критерію рівня сформованості вміння 

1. Репродуктивний 
Вміння відтворювати знання, передбачені даною навчальною 

програмою 

2. Алгоритмічний 
Вміння використовувати знання у практичній діяльності при 

розв’язуванні типових ситуацій 

3. Творчий 
Здійснювати евристичний пошук і використовувати набуті знання 

для розв’язання нестандартних завдань та проблемних ситуацій 
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Прикладний рівень іт-архітектури системи електронного урядування. 

 

Тема 3.  Мобільні технології – основа для розбудови m-government 

Поняття сервісної держави. Зарубіжний досвід розбудови m-government 

запровадження технологій «мобільного уряду» в Україні 

 

Тема 4. Технологія BYOD в системі публічного управління та адміністрування 

Сутність глобальної концепціі BYOD. 

Переваги і недоліки політики BYOD. 

Сфери запровадження технології BYOD в Україні. 

 

Тема 5. Технології Інтернет речей і «розумні технології» 

Виникнення технологій «Інтернет речей» та «розумні технології». Сфери застосування 

технологій «Інтернет речей» та «розумні технології» в сучасній державі 

Смарт-технологізація публічного управління як рушійна сила його розвитку 

Концепція «розумне місто» та її запровадження в Україні 

 

Тема 6. Організаційні технології розвитку публічного управління та 

адміністрування 

Громадські проекти мобілізації людських ресурсів за допомогою інформаційно-

комунікаційних технологій. 

Організаційні технології електронного урядування та електронної демократії 

Державний сервіс "Дія". 

 

РОЗДІЛ 4. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

Уся література, яку студенти не зможуть знайти самостійно, буде надана викладачем 

виключно в освітніх цілях без права її передачі третім особам. Студенти заохочуються до 

використання також й іншої літератури та джерел, яких немає серед рекомендованих. 

 

Основна література: 

1. Бурий В. Успіхи «гаражного» бізнесу / Володимир Бурий. – Режим доступу: 

http://www.itcontinuum.com.ua/article/1/the_success_of_garage_business.  

2. Досвід і перспективи використання технологій краудсорсингу у надзвичайних ситуаціях: 

аналіт. записка / С. Гнатюк; Національний інститут стратегічних досліджень. – Режим 

доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/747/.  

3. Концепція KYIVSMARTCITY / Міжнародний фонд Відродження. – 26 с. 
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5. Ольга Кірєєва // Держ. упр. та місцеве самоврядування: зб.наук. пр. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 

2014. – № 4 (23). – С. 181–191. 

6. Краудфандинг: що це і з чим його їдять?. – Режим доступу: 

https://metodounbkm.wordpress.com/2016/03/11/.  

7. Пішковцій C. Краудфандинг: як зібрати кошти на реалізацію своєї ідеї / Сергій Пішковцій. 

– Режим доступу: www.inspired.com.ua/ideas/crowdfunding. 

8. Маматова Т. В. Е-платформа «Інновації та кращі практики місцевого самоврядування» як 

аутсорсинговий ресурс розвитку персоналу публічного управління / Маматова Т. В. // 
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