
Анотація до курсу «Сфера електронного урядування» 

 

Навчальна дисципліна «Сфера електронного урядування» належить до переліку 

вибіркових навчальних дисциплін і викладається у 3 семестрі 2 курсу 

магістратури. Предметом вивчення курсу є Сфера електронного урядування 

України. Дисципліна 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. 

 

Мета вивчення курсу: 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. 

 

Структура курсу. Курс складається з одного модулю і висвітлює такі 

теми. 

Вихідні положення електронного урядування. Зарубіжний та вітчизняний 

досвід впровадження електронного урядування. Організаційно правове 

забезпечення електронного урядування в Україні. Інформаційна інфраструктура 

електронного урядування. Державна політика та державне управління 

розвитком інформаційного суспільства та електронного урядування. 

Упровадження інформаційних систем управління діяльністю державних 

установ. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі 

результати навчання:  

Знати:  

 Державну політику та державне управління розвитком інформаційного 

суспільства та електронного урядування;  

 Інформаційну інфраструктуру електронного урядування;  

 Організаційно-правове забезпечення електронного урядування в України;  

 Зарубіжний та вітчизняний досвід впровадження електронного 

урядування.  

 

Вміти: 

 Упроваджувати інформаційні систем управління діяльністю державних 

установ;  

 Формувати сучасні теоретичні та практичні знання, уміння та навичок з 

електронного урядування, налагодження ефективних комунікацій з 



метою кращої підготовки до співробітництва та взаємодії в 

інформаційному суспільстві та суспільстві знань;  

 Удосконалювати надання адміністративних послуг в органах державної 

влади та органах місцевого самоврядування шляхом використання 

інформаційно-телекомунікаційних технологій.  

 

Комунікація:  

 організовує співпрацю учнів і вихованців та ефективно працює в команді 

(педагогічному колективі освітнього закладу, інших професійних 

об’єднаннях).  

 

Автономність та відповідальність:  

 здатний вчитися упродовж життя і вдосконалювати з високим рівнем 

автономності здобуті під час навчання компетентності;  

 усвідомлює соціальну значущість майбутньої професії, сформованість 

мотивації до здійснення професійної діяльності;  

 відповідально ставиться до забезпечення охорони життя і здоров’я учнів у 

навчально – виховному процесі та позаурочній діяльності 

 

Корисні джерела: 

1. Августин Р.Р. Електронне врядування, інформаційні технології, ресурси 

та сервіси на державній службі: навчально-методичний комплекс. 

Тернопіль: ТНЕУ. 2014. 140с.  

2. Бондаренко А. Інформаційні технології як механізм взаємодії органів 

влади з громадськістю. Дніпропетровськ : Вид-во ДРІДУ НАДУ, 2009.  

3. Гриднев В. Портальные технологии для решения задач электронного 

правительства. URL:// www.gridnev.info/?p = 109  

4. Дубас О. П. Електронна демократія: сутність і перспективи розвитку в 

Україні. . URL: http://www.nbuv.gov.ua.  

5. Закон України «Про електронні довірчі послуги». URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2155-19#n534  

6. Закон України "Про електронні документи та електронний 

документообіг". URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15#Text  

7. Електронне урядування: підручник / І авт. кол.: В.П. Горбулін, Н.В. 

Ерицяк, А.І. Семенченко, О.В. Карпенко та ін.; за заг. ред. проф. Ю.В. 

Ковбасюка; наук. ред. проф. Н.В. Ерицяк, проф. А.І. Семенченка. Київ: 

НАДУ. 2014. 352 с.  

8. Електронне урядування в Україні: аналіз та рекомендації. Результати 

дослідження . Київ: Поліграфі-Плюс. 2017. 254 с. 

http://www.nbuv.gov.ua/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2155-19#n534
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15#Text

