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Назва дисципліни Інформаційні технології, ресурси і сервіси в управлінні та 

адмініструванні 

Адреса викладання 

дисципліни 

м. Львів, вул. Коперника, 3 

 

Факультет та 

кафедра, за якою 

закріплена 

дисципліна 

факультет управління фінансами та бізнесу 

кафедра економіки та публічного управління 

Галузь знань, 

шифр та назва 

спеціальності 

галузь знань: 28 «Публічне управління та адміністрування» 

спеціальність: 281  «Публічне управління та адміністрування» 

 

Викладачі 

дисципліни 

Зеленко Василь Анатолійович, к.е.н., доцент, доцент кафедри економіки 

та публічного управління 

Контактна 

інформація 

викладачів 

vasyl.zelenko@lnu.edu.ua 

vasylzelenko@gmail.com 

Консультації з 

питань навчання 

по дисципліні 

відбуваються 

Кожного четверга , 15:00-16:00 год. (вул. Коперника, 3, ауд.512)  

АБО 

Консультації в день проведення лекцій/семінарських занять (за 

попередньою домовленістю).  

Також можливі он-лайн консультації (вівторок в діапазоні 16:00-18:00) 

через Teams, Skype, Viber, Telegram або подібні ресурси. Для погодження 

часу он-лайн консультацій слід писати на електронну пошту викладача або 

дзвонити. 

Сторінка курсу Сторінка Методичні матеріали кафедри економіки та публічного управління  
https://financial.lnu.edu.ua/department/ekonomiky-ta-publichnoho-upravlinnya 

Інформація про 

дисципліну  

Нормативна навчальна дисципліна циклу професійної та практичної 

підготовки  

Мета та цілі 

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. 

 

Література для 

вивчення 

дисципліни 

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. 

 

 

mailto:vasyl.zelenko@lnu.edu.ua
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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. 

4. Кірєєва О. Спільноти практики та електронне навчання як інструменти 

професіоналізації публічних службовців / 

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. // Місцеве самоврядування та 

регіональний розвиток в Україні. – 2014. – № 4 (8). – С. 38–40. 

9. Участь громадськості у моніторингу надання послуг органами публічної 

влади: нормативне регулювання та існуючі практики / авт. Тетяна 

Маматова, Юрій Шаров, Марина Зварич; за заг. ред. Ю. Щербініної; 

Проект Європейського Союзу та Програми розвитку Організації 

Об’єднаних Націй «Поширення кращих практик недержавного моні-

торингу надання адміністративних послуг». – К.: ПРООН, 2013. –120 с. 

10. Harper L. Gov 2.0 rises to the next level: Open data in action / Logan 

Harper. – Access mode: https://opensource.com/ government/13/3/future-gov-

20. 

11. Електронне урядування та електронна демократія: навч. посіб.: у 15 

ч. / за заг.  ред.  А.  І.  Семенченка,  В.  М.  Дрешпака.  –  К.,  2017.  

Частина  1:  Вступ  до  курсу.  Концептуальні  засади  електронного  

урядування  та  електронної демократії / [В. Я. Малиновський, Н. В. 

Грицяк, А. І. Семенченко]. – К.: ФОП Москаленко О.М., 2017. – 70 с. 

12. Котелевець Д. Архітектура електронної взаємодії органів публічної 

влади: міжнародний досвід / Д. Котелевець // Державне управління та 

місцеве самоврядування. – 2015. – № 2 (25). – С. 121 – 128. 

13. Моніторинг впровадження інструментів електронного урядування в 

органах місцевого самоврядування. – Вінниця: ГО «Подільська агенція 

регіонального розвитку», 2015. – 84 с. 

 
Законодавчі та нормативно-правові акти 

1. Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність 

органівиконавчої влади: Постанова Кабінету Міністрів України від 4 

січ. 2002 р. № 3 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3-2002-%D0%BF#Text  

2. Правила взаємоз’єднання телекомунікаційних мереж загального 

користування: рішення НКРЗ від 08.12.2005 р. № 155 [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0071-

06#Text 

http://www.itcontinuum.com.ua/article/1/the_success_of_garage_business
http://www.inspired.com.ua/ideas/crowdfunding
https://opensource.com/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3-2002-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0071-06#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0071-06#Text
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3. An introduction to the European Interoperability Reference Architecture 

(EIRA) v1.0.0. – Аccess mode: 

https://joinup.ec.europa.eu/catalogue/distribution/eira_v1_0_0_overviewpd

f//  

4. 21. E-government Interoperability Framework Version 6.1. – Аccess mode: 

http://www.umic.pt/images/stories/publicacoes/eGIF%20v6_1.pdf.  

5. E-government Metadata Standard. – Аccess mode: 

http://www.nationalarchives.gov.uk/documents/information-

management/egms-metadata-standard.pdf.    

Інтернет сайти: 

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

2. Президент України – http://www.president.gov.ua 

3. Кабінет Міністрів України – http://www.kmu.gov.ua/ 

4. Державний комітет статистики України: www.ukrstat.gov.ua 

5. Національний інститут стратегічних досліджень при Президентові 

України – http://www.niss.gov.ua/ 

6. Державна служба статистики України: www.ukrstat.gov.ua 

7. Національне агентство України з питань державної служби: 

http://www.nadc.gov.ua 

8. United Nations E-government Survey 2014 E-Government for the Future 

We Want / United Nations. – New York, 2014. – 284 р.  

9. European interoperability framework for pan-european e-government 

services. – Аccess mode: http://ec.europa.eu/idabc/servlets/ 

Docd552.pdf?id=19529.   

 

Обсяг курсу Всього 90 год (3 кредити системи ЄКТС):  

20 години аудиторних занять.  

З них 12 годин лекцій, 8 годин лабораторні заняття та  

70 годин самостійної роботи (27год.– ІНДР, 46 год. – СРС). 

Очікувані 

результати 

навчання 

Програмою передбачено освоєння студентами таких компетентностей: 

ІК1 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.  

ЗК03 Здатність розробляти та управляти проєктами 

ЗК04 Здатність удосконалювати й розвивати професійний, 

інтелектуальний і культурний рівні. 

ЗК05 Здатність приймати обґрунтовані рішення та використовувати 

сучасні комунікаційні технології. 

СК02 Здатність організовувати діяльність органів публічного 

управління та інших організацій публічної сфери. 

СК03 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.  

СК06 Здатність здійснювати професійну діяльність з урахуванням 

потреб забезпечення національної безпеки України. 

СК11 Здатність формувати кадрову стратегію в сучасних умовах, 

здійснювати набір, відбір, оцінку персоналу, розробляти ефективну 

систему мотивації та оплати праці, створення сприятливих умов навчання, 

професійної підготовки й перепідготовки, саморозвитку персоналу 

https://joinup.ec.europa.eu/catalogue/distribution/eira_v1_0_0_overviewpdf/
https://joinup.ec.europa.eu/catalogue/distribution/eira_v1_0_0_overviewpdf/
http://www.umic.pt/images/stories/publicacoes/eGIF%20v6_1.pdf
http://www.nationalarchives.gov.uk/documents/information-management/egms-metadata-standard.pdf
http://www.nationalarchives.gov.uk/documents/information-management/egms-metadata-standard.pdf
http://www.rada.gov.ua/
http://www.president.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.niss.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.nadc.gov.ua/
http://www.nadc.gov.ua/
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організації. 

СК12 Здатність обирати та використовувати сучасний інструментарій 

управління персоналом, розробляти та впроваджувати інноваційні 

технології в управлінні персоналом в органах публічної влади та бізнес-

структурах. 

 

Програмою передбачено такі результати навчання: 

РН04 Використовувати сучасні статистичні методи, моделі, цифрові 

технології, спеціалізоване програмне забезпечення для розв’язання 

складних задач публічного управління та адміністрування.  

РН05 Визначати пріоритетні напрями впровадження електронного 

урядування та розвитку електронної демократії. 

РН08 Уміти здійснювати ефективну комунікацію, аргументувати свою 

позицію, використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні 

технології у сфері публічного управління та адміністрування на засадах 

соціальної відповідальності, правових та етичних норм.  

РН13 Уміти використовувати методологію та інструментарій 

управління: людськими ресурсами, інноваціями, ризиками, проектами, 

змінами, якістю. 

РН15 Володіти базовими категоріями та новітніми теоріями, 

демонструвати знання методів і функцій, застосовувати інструментарій 

HR-менеджменту в організаціях публічної сфери або інших сфер 

господарювання, а також сучасні концепції лідерства. 

РН17 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 
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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: 

- 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. 

 

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

адміністрування, цифровізація, система, інформація. 

Формат курсу Заочний 

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» (англ. Мовою 

«Internet of Things technologies and "smart technologies"») 

Тема 6. Організаційні технології розвитку публічного управління та 

адміністрування 
 

Підсумковий 

контроль, форма 

залік в кінці семестру 

письмовий  

Пререквізити Дисципліна вивчається після навчальних предметів : Концептуальні засади 

публічного управління та адміністрування, Стратегічне управління та управління 

змінами, та передує вивченню навчальних дисциплін  Прийняття управлінських 

рішень в сфері публічного управління та адміністрування, Управління людськими 

ресурсами і ін.  

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися 

під час викладання 

курсу 

Презентації, лекції, практичні заняття із аналізом ситуацій сьогодення, 

самостійна робота, ІНДЗ, колаборативне навчання (форми – групові 

проекти, спільні розробки, навчальні спільноти і т. д.) проектно-орієнтоване 

навчання, дискусія. 

Необхідне 

обладнання 

Презентації, лекції, робота в малих групах, кейс-методи, колаборативне 

навчання (форми – групові проекти, спільні розробки, тьюторство* ,  

навчальні спільноти і т. д.) проектно-орієнтоване навчання, дискусія. 

Лабораторні роботи проводять у комп’ютерних класах з доступом до 

мережі Internet. 
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*Завдання тьютора – побудова освітнього простору як простору прояву 

пізнавальних ініціатив та інтересів студентів і створення індивідуальної 

освітньої траєкторії. Тьютор встановлює зі студентами партнерські 

стосунки, забезпечуючи психологічну підтримку під час навчання, 

організовує їх освітню діяльність, представляє академічні інтереси 

студентів на факультеті. Тьюторський супровід, націлений на реалізацію 

принципу індивідуалізації в освіті, сприяє найбільш повному розкриттю 

особистісного потенціалу студента за умови встановлення суб’єктних 

відносин, в яких кожна сторона бере на себе відповідальність за свій вибір. 

Критерії 

оцінювання 

(окремо для 

кожного виду 

навчальної 

діяльності) 

1. Бали поточної успішності за участь у семінарських заняттях 

Критерії оцінювання 
5 

балів 

Практичні роботи/семінарські заняття 

Оцінку «відмінно» (максимально 5 балів за практичну роботу/семінарське 

заняття) студент отримує за умови відповідності виконаного завдання 

студентом та його усної відповіді (захисту виконаної практичної роботи) за 

усіма п’ятьма зазначеними критеріями. 

Відсутність тієї чи іншої складової знижує оцінку. 

Контроль систематичного виконання семінарських занять і самостійної 

роботи 

Відмінно («5») – студент в повному обсязі володіє навчальним матеріалом, 

вільно самостійно та аргументовано його викладає під час усних виступів та 

письмових відповідей, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних питань 

та практичних завдань, використовуючи при цьому обов’язкову та додаткову 

літературу. Правильно вирішив усі тестові завдання. 

5 

Добре («4») – студент достатньо повно володіє навчальним матеріалом, 

обґрунтовано його викладає під час усних виступів та письмових відповідей, в 

основному розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, 

використовуючи при цьому обов’язкову літературу. Але при викладанні 

деяких питань не вистачає достатньої глибини та аргументації, допускаються 

при цьому окремі несуттєві неточності та незначні помилки. Правильно 

вирішив більшість тестових завдань.  

4 

Задовільно («3») – студент в цілому володіє навчальним матеріалом викладає 

його основний зміст під час усних виступів та письмових відповідей, але без 

глибокого всебічного аналізу, обґрунтування та аргументації, без використання 

необхідної літератури допускаючи при цьому окремі суттєві неточності та 

помилки. Правильно вирішив половину тестових завдань. 

3 

Незадовільно («2») – студент не в повному обсязі володіє навчальним 

матеріалом. Фрагментарно, поверхово (без аргументації та обґрунтування) 

викладає його під час усних виступів та письмових відповідей, недостатньо 

розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, допускаючи при 

цьому суттєві неточності, правильно вирішив меншість тестових завдань. 

2 

Незадовільно («1») – студент частково володіє навчальним матеріалом не в 

змозі викласти зміст більшості питань теми під час усних виступів та 

письмових відповідей, допускаючи 

 при цьому суттєві помилки. Правильно вирішив окремі тестові завдання. 

0-1 

2. Самостійна робота студентів (СРС) 

Критерії оцінювання 25 

Самостійна робота (виконання творчого завдання) 

Самостійна робота студентів, яка передбачена в темі поряд з аудиторною роботою, 

оцінюється під час поточного контролю. Засвоєння тем, які виносяться лише на 

самостійну роботу контролюється при складанні підсумкового залікового модуля. 
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Відмінно («21-25») – студент в повному обсязі виконав СРС, вільно самостійно та 

аргументовано її викладає під час усних виступів, глибоко та всебічно розкриває зміст 

теоретичних питань та практичних завдань, використовуючи при цьому обов’язкову та 

додаткову літературу. В роботі використані сучасні методи аналізу. Завдання роботи 

подані і затверджені в терміни, які узгоджені на кафедрі. Захистив СРС по темі, яка має 

творчо-пошуковий характер і передбачає безпосередню участь студента у виконанні 

завдань. 

Добре («15-20») – студент достатньо повно володіє матеріалом СРС, обґрунтовано його 

викладає під час усних виступів, в основному розкриває зміст теоретичних питань та 

практичних завдань, використовуючи при цьому обов’язкову літературу. Але при 

викладанні деяких питань не вистачає достатньої глибини та аргументації, 

допускаються при цьому окремі несуттєві неточності та незначні помилки. Виконав 

СРС згідно вибраної теми.  

Задовільно («10-15») – студент в цілому володіє навчальним матеріалом викладає його 

основний зміст під час усних виступів, але без глибокого всебічного аналізу, 

обґрунтування та аргументації, без використання необхідної літератури допускаючи 

при цьому окремі суттєві неточності та помилки. Невчасно подав тему СРС до захисту.  

Незадовільно («1- 9») – студент не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом. 

Фрагментарно, поверхово (без аргументації та обґрунтування) викладає його під час 

усних виступів, недостатньо розкриває зміст теоретичних питань та практичних 

завдань, допускаючи при цьому суттєві неточності. СРС виконана не по вибраній темі. 

3. Індивідуальна робота студента (ІНДЗ) 

Критерії оцінювання 30 

Відмінно («26-30») – студент в повному обсязі виконав ІР, вільно самостійно та 

аргументовано її викладає під час усних виступів, глибоко та всебічно розкриває зміст 

теоретичних питань та практичних завдань, використовуючи при цьому обов’язкову та 

додаткову літературу. В роботі використані сучасні методи аналізу. План роботи 

поданий і затверджений в терміни, які узгоджені на кафедрі. Захистив ІНДЗ по темі, яка 

має науково-дослідний характер і передбачає безпосередню участь студента у 

виконанні наукових досліджень та інших творчих завдань. 

Добре («21-25») – студент достатньо повно володіє матеріалом ІНДЗ, обґрунтовано 

його викладає під час усних виступів, в основному розкриває зміст теоретичних питань 

та практичних завдань, використовуючи при цьому обов’язкову літературу. Але при 

викладанні деяких питань не вистачає достатньої глибини та аргументації, 

допускаються при цьому окремі несуттєві неточності та незначні помилки. Виконав 

ІНДЗ згідно вибраної теми.  

Задовільно («15-20») – студент в цілому володіє навчальним матеріалом викладає його 

основний зміст під час усних виступів, але без глибокого всебічного аналізу, 

обґрунтування та аргументації, без використання необхідної літератури допускаючи 

при цьому окремі суттєві неточності та помилки. Невчасно подав тему ІНДЗ до 

захисту.  

Незадовільно («10-14») – студент не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом. 

Фрагментарно, поверхово (без аргументації та обґрунтування) викладає його під час 

усних виступів, недостатньо розкриває зміст теоретичних питань та практичних 

завдань, допускаючи при цьому суттєві неточності. ІНДЗ виконана не по вибраній темі. 

Незадовільно («1-9») – студент частково володіє навчальним матеріалом не в змозі 

викласти зміст більшості питань теми під час усних виступів та письмових відповідей, 

допускаючи при цьому суттєві помилки. ІНДЗ по вибраній темі не виконано.  

Залік по модулю 

Критерії оцінювання                                                                                                   | 30 

балів 

Перший рівень – завдання із вибором відповіді – це теоретичні тестові питання, що 

мають варіанти відповідей, з яких одна є правильною (максимально 10 * 1 = 10 балів).  

Другий рівень – практичні завдання з відкритими короткими відповідями 

(максимально 5 * 2 = 10 балів).  

Третій рівень – теоретичні питання з повним обґрунтуванням і поясненням, з 

розширеним викладом матеріалу (максимально 10 бали) 

(можливе також проведення підсумкового тестування) 
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Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються за 

наступним розподілом:  

Поточний та модульний контроль 

 

РАЗОМ 

– 100 

балів 

Практична 

робота на 

семінарських 

заняттях 

(15 балів) 

Індивідуальна 

робота  студента 

(ІНДР) 

(30 балів) 

Самостійна 

робота 

(25 балів) 

Залік по 

модулю 

(30 балів) 

100 балів 

 

Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на практичних 

заняттях (поточне тестуванні), заліковому модулі, захисті ІНДР. При цьому 

обов’язково враховуються присутність на заняттях та активність студента 

під час практичного заняття; недопустимість пропусків; користування 

мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями під 

час заняття в цілях не пов’язаних з навчанням; списування та плагіат; 

несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. ін. 

 

Питання до заліку. 1. Сучасні тенденції розвитку інформаційно-комунікаційних технологій в 

системі публічного управління та адміністрування 

2. Система управління 

3. Історія розвитку інформаційних-комунікаційних систем 

4. Класифікація інформаційних-комунікаційних систем 

5. Сучасні підходи до створення інформаційних-комунікаційних систем 

6. Хмарні технології як підґрунтя розвитку ІТ-архітектури системи 

електронного урядування 

7. Архітектура системи електронного урядування 

8. Інфраструктурний рівень іт-архітектури системи електронного 

урядування 

9. Прикладний рівень іт-архітектури системи електронного урядування 

10. Мобільні технології – основа для розбудови m-government 

11. Поняття сервісної держави 

12. Зарубіжний досвід розбудови m-government 

13. Запровадження технологій «мобільного уряду» в Україні 

14. Технологія BYOD в системі публічного управління та адміністрування 

15. Сутність глобальної концепціі BYOD 

16. Переваги і недоліки політики BYOD 

17. Сфери запровадження технології BYOD в Україні 

18. Технології Інтернет речей і «розумні технології» 

19. Виникнення технологій «Інтернет речей» та «розумні технології» 

20. Сфери застосування технологій «Інтернет речей» та «розумні 

технології» в сучасній державі 

21. Смарт-технологізація публічного управління як рушійна сила його 

розвитку 

22. Концепція «розумне місто» та її запровадження в Україні 

23. Організаційні технології розвитку публічного управління та 

адміністрування 
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24. Громадські проекти мобілізації людських ресурсів за допомогою 

інформаційно-комунікаційних технологій 

25. Організаційні технології електронного урядування та електронної 

демократії 

26. Державний сервіс "Дія" 

27. Основні концепції побудови інформаційних систем управління. 

28. Організація і засоби інформаційних технологій забезпечення 

29. управлінської діяльності. 

30. Електронне урядування як елемент інформаційного суспільства. 

31. Поняття та сутність електронного врядування. 

32. Електронне урядування як форма організації державного управління з 

використанням інформаційно-телекомунікаційних технологій для 

формування нового типу держави. 

33. Електронний уряд як складова електронного урядування. 

34. Вимоги до впровадження та функціонування електронного урядування. 

35. Нормативно-правове забезпечення діяльності електронного урядування 

в Україні. 

36. Державна політика розвитку інформаційного суспільства й 

електронного урядування: сутність, мета, стратегія і механізми 

реалізації. 

37. Впровадження та застосування електронного врядування в зарубіжних 

країнах. 

38. Програмне забезпечення діяльності державного службовця. 

39. Інформаційні системи в управлінні людськими ресурсами. 

40. Сайтові портали органів державної влади. 

41. Засоби інтерактивної взаємодії (селекторні, WЕВ-наради, ІР-наради 

тощо). 

42. Електронні адміністративні послуги в органах державної влади та 

органах місцевого самоврядування. 

43. Проблеми інтеграції інформаційного простору України у світову 

інформаційну спільноту. 

44. Інформаційно-аналітичне забезпечення електронного урядування. 

45. Упровадження інформаційних систем управління діяльністю державних 

установ. 

46. Системи автоматизації діловодства органів державної влади. 

47. Електронний документообіг як елемент електронного урядування. 

48. Електронно-цифровий підпис як інструмент надання юридичної сили 

електронним документам. 

49. Формування системи надання електронних послуг засобами портальних 

технологій. 

50. Інтернет-потрали як елемент технології електронного уряду. 

51. Використання електронних торгівельних майданчиків для реалізації 

державних та муніципальних закупівель: український та зарубіжний 

досвід. 

52. Безпека роботи в мережі Інтернет. 

53. Захист інформації в державних та муніципальних інформаційних 

системах. 

54. Проблеми впровадження Інтернет-технологій. 

55. Цифрова нерівність при впровадженні системи електронного 

урядування. 

56. Світові практики запровадження та функціонування системи 

електронного урядування. 



11 

 

 
Дотримання умов 

доброчесності  

 

Академічна доброчесність: Очікується, що роботи студентів в розділі 

ІНДР будуть їх оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. 

Відсутність посилань на використані джерела, фабрикування джерел, 

списування, втручання в роботу інших студентів становлять, але не 

обмежують, приклади можливої академічної не доброчесності. Виявлення 

ознак академічної недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою 

для її не зарахуванням викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи 

обману.  

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

В Університеті наявні документи, які містять політику, стандарти і 

процедури дотримання академічної доброчесності: Положення про систему 

внутрішнього забезпечення якості освіти ЛНУ; Положення про 

забезпечення академічної доброчесності у Львівському національному 

університеті імені Івана Франка; Кодекс академічної доброчесності 

Львівського національного університету імені Івана Франка» 

(https://cutt.ly/ofX2uIH); Декларація про дотримання академічної 

доброчесності працівником у Львівському національному університеті імені 

Івана Франка (https://cutt.ly/nfX2itr); Декларація про дотримання академічної 

доброчесності здобувачем вищої освіти у Львівському національному 

університеті імені Івана Франка (https://cutt.ly/4fX2iE6).  

Дані документи розміщені за посиланням https://education-quality.lnu.edu.ua 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості викладання курсу буде надано по 

завершенню курсу. 
 

 

https://cutt.ly/ofX2uIH
https://cutt.ly/nfX2itr
https://cutt.ly/4fX2iE6
https://education-quality.lnu.edu.ua/


СХЕМА КУРСУ 

Тиж. Тема, план, короткі тези 

Форма 

діяльності 

(заняття)* 

Література.*** 

Ресурси в інтернеті 
Завдання, год 

Термін 

виконання 

Згідно з 

розкладом 
Тема 1. Сучасні тенденції розвитку інформаційно-

комунікаційних технологій в системі публічного управління 

та адміністрування 

1. Система управління 

2. Історія розвитку інформаційних-комунікаційних систем 

3. Класифікація інформаційних-комунікаційних систем 

4. Сучасні підходи до створення інформаційних-комунікаційних 

систем 
 

Лекція Список основної 

літератури 

Інтернет-ресурси 

2 год. Згідно з 

розкладом 

Згідно з 

розкладом 
Тема 2. Хмарні технології як підґрунтя розвитку ІТ-

архітектури системи електронного урядування 

1. Архітектура системи електронного урядування 

2. Інфраструктурний рівень іт-архітектури системи 

електронного урядування 

3. Прикладний рівень іт-архітектури системи електронного 

урядування 
 

Лекція Список основної 

літератури 

Інтернет-ресурси 

2 год. Згідно з 

розкладом 

Згідно з 

розкладом 

Семінарське заняття № 1 по темі 1 і 2  

Питання: 

1. Що таке архітектура системи електронного урядування? 

2. Яке призначення інфраструктурного рівня іт-архітектури 

системи електронного урядування? 

3. Що таке прикладний рівень іт-архітектури системи 

електронного урядування? 

4. Розкрийте поняття системи управління 

5. Розкажіть еволюцію інформаційних-комунікаційних систем 

6. Як поділяють інформаційно-комунікаційні системи? 

7. Створення інформаційних-комунікаційних систем на 

сучасному етапі. 
 

Семінарське 

заняття,  
Самостійна 
робота 

Список основної 

літератури 

Інтернет-ресурси 

Питання для 

самоконтролю 

знань, 

ситуаційні 

вправи 

2 год 

Згідно з 

розкладом 

Згідно з 

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

1. Поняття сервісної держави 

2. Зарубіжний досвід розбудови m-government 

3. Запровадження технологій «мобільного уряду» в Україні 

Лекція Список основної 

літератури 

Інтернет-ресурси 

2 год. Згідно з 

розкладом 
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Згідно з 

розкладом 
Тема 4. Технологія BYOD в системі публічного управління та 

адміністрування 

1. Сутність глобальної концепціі BYOD 

2. Переваги і недоліки політики BYOD 

3. Сфери запровадження технології BYOD в Україні 
 

Лекція Список основної 

літератури 

Інтернет-ресурси 

2 год. Згідно з 

розкладом 

Згідно з 

розкладом 

Семінарське заняття № 2 по темі 3 і 4  

Питання: 

1. Що таке сервісна держава? 

2. Назвіть досвід іноземних країн з розбудови m-government 

3. Охарактеризуйте запровадження технологій «мобільного 

уряду» в Україні 

4. Охарактеризуйте глобальну концепцію BYOD 

5. Які є переваги і недоліки політики BYOD? 

6. Основні сфери запровадження технології BYOD в Україні 
 

Семінарське 

заняття,  
Самостійна 
робота 

Список основної 

літератури 

Інтернет-ресурси 

Питання для 

самоконтролю 

знань, 

ситуаційні 

вправи 

2 год 

Згідно з 

розкладом 

Згідно з 

розкладом 
Тема 5. Технології Інтернет речей і «розумні технології» (англ. 

Мовою «Internet of Things technologies and "smart 

technologies"») 

1. Виникнення технологій «Інтернет речей» та «розумні 

технології» 

2. Сфери застосування технологій «Інтернет речей» та 

«розумні технології» в сучасній державі 

3. Смарт-технологізація публічного управління як рушійна 

сила його розвитку 

4. Концепція «розумне місто» та її запровадження в Україні 

1. The emergence of technologies "Internet of Things" and "smart 

technologies" 

2. Areas of application of technologies "Internet of Things" and 

"smart technologies" in the modern state 

3. Smart technology of public administration as a driving force of its 

development 

4. The concept of "smart city" and its implementation in Ukraine 

Лекція (англ) Список основної 

літератури 

Інтернет-ресурси 

2 год. Згідно з 

розкладом 

Згідно з 

розкладом 
Тема 6. Організаційні технології розвитку публічного 

управління та адміністрування 

Лекція Список основної 

літератури 

2 год. Згідно з 

розкладом 
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1. Громадські проекти мобілізації людських ресурсів за 

допомогою інформаційно-комунікаційних технологій 

2. Організаційні технології електронного урядування та 

електронної демократії 

3. Державний сервіс "Дія" 

Інтернет-ресурси 

Згідно з 

розкладом 
Семінарське заняття № 3 по темі 5 і 6 

Питання: 

1. Історія концепції технологій «Інтернет речей» та «розумні 

технології». 

2. Основні сфери застосування технологій «Інтернет речей» 

та «розумні технології» в сучасній державі. 

3. Роль смарт-технологізації у розвитку публічного 

управління. 

4. Запровадження в Україні Концепції «розумне місто». 

5. Які є громадські проекти мобілізації людських ресурсів за 

допомогою інформаційно-комунікаційних технологій? 

6. Розкрийте сутність організаційних технологій 

електронного урядування та електронної демократії. 

7. Особливості державного сервісу "Дія". 

Семінарське 

заняття,  

Самостійна 

робота 

Список основної 

літератури 

Інтернет-ресурси 

Питання для 

самоконтролю 

знань, 

ситуаційні 

вправи 

2 год 

Згідно з 

розкладом 

Згідно з 

розкладом 

Семінарське заняття № 4: Заліковий модуль 

 

Семінарське 

заняття  

 

Список основної 

літератури 

Перелік питань для 

підсумкового 

контролю 

Засоби діагностики 

знань та умінь  

студентів з навчальної 

дисципліни 

«Інформаційні 

технології, ресурси і 

сервіси в управлінні та 

адмініструванні» 

 

Тестові 

завдання 

2 год 

Згідно з 

розкладом 
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