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Вступ 

Інформатизація, цифрові трансформації і 

цифровізація – одні з визначальних тенденцій розвитку 

людської цивілізації, які формують інклюзивне суспільство 

та кращі механізми управління, розширюють доступ до 

охорони здоров’я, освіти, банківської справи, підвищують 

якість надання публічних послуг. Пандемія COVID-19 

довела важливість та потрібність цифрових технологій. При 

системному державному підході цифрові технології будуть 

стимулювати розвиток відкритого інформаційного 

суспільства як одного з істотних чинників розвитку в 

Україні демократії, забезпечуватимуть більшу прозорість 

влади та ефективніше електронне урядування, сприятимуть 

економічному зростанню, створенню робочих місць, 

підвищенню продуктивності, що обов’язково призведе до 

підвищення якості життя громадян України. 

Метою вивчення дисципліни є поглиблення 

теоретичних знань щодо сучасних тенденцій розвитку е-

врядування та е-демократії. Опанування комплексом 

організаційно-правових, інформаційних, технічних навичок  

впровадження технологій е-врядування та е-демократії в 

діяльності органів публічної влади. 

 Для успішного засвоєння курсу студентам необхідно 

виконати 12 практичних робіт. 
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Практична робота №1. Організація впровадження 

інформаційних технологій в органах місцевого 

самоврядування. 
 

Мета: Навчитись аналізувати стан цифровізації в 

громаді 

 

Теоретичні відомості  

Перехід до цифрових технологій та розв’язання існуючих 

проблем інформатизації, цифрових трансформацій і цифровізації 

в громаді можуть бути здійснені завдяки розробленню та 

реалізації регіональних та місцевих програм інформатизації. 

Порядок розроблення місцевої програми інформатизації  

включає наступні етапи: 

✓ ініціювання розроблення програми, розроблення 

та громадське обговорення концепції програми; 

✓ схвалення концепції програми та прийняття 

рішення щодо розроблення проекту програми, визначення 

регіонального замовника та строків розроблення; 

✓ розроблення проекту програми; 

✓ регіональна експертиза проекту програми; 

✓ затвердження програми. 

Рекомендована структура місцевої програми 

інформатизації: 

1. Загальні положення (використана нормативна база, 

призначення програми, термінологія). 

2. Стан розвитку інформатизації району, міста, ОТГ 

(стислий огляд стану та проблем розвитку інформатизації в 

регіоні, статистичні дані). 

3. Обґрунтування необхідності вирішення проблем 

програмним методом (головні чинники, які впливають на 

необхідність розробки Програми, висновки експертів). 

4. Головна мета, пріоритетні напрями та завдання 

Програми (мета, напрями, завдання Програми). 

5. Принципи формування та реалізації Програми 

(узгодженість регіональних пріоритетів інформатизації, 

координація з відомчими та міжгалузевими програмами, 



 

 

6 

 

спадковість та безперервність реалізації Програми, створення 

організаційних та фінансових основ). 

6. Організаційне забезпечення виконання Програми 

(наглядові ради, державний замовник, головний виконавець 

Програми, звітність). 

7. Очікувані результати від реалізації Програми (кількісні 

та якісні показники виконання програми). 

8. Визначення джерел фінансування Програми (державний, 

місцевий бюджети, інші джерела). 

 

Завдання 1 

SWOT аналіз інформаційно комунікативних технологій у 

діяльності громади 

Хід роботи 

- В таблиці наведений приклад SWOT аналізу стану 

інформатизації деякої громади: 

Сильні сторони: 1. 

Використання ІКТ (веб-

сторінка громади, електронна 

пошта громади та її 

підрозділів, Facebook-

сторінка громади, Youtube 

громади, електронний 

документообіг) 2. Фінансова 

спроможність громади у 

реалізації програми 

інформатизації 3. Наявність 

покриття Інтернет (3G, 4G) 

більшої території громади 4. 

Оновлення комп’ютерної 

техніки громади у І півріччі 

2020 р. 5. Наявність відділу 

економічного розвитку в ОТГ 

Слабкі сторони: 1. 

Відсутність електронної 

системи зворотного зв’язку, 

системи звернень та 

опитувань в громаді 2. 

Проблеми покриття 

Інтернетом віддалених сіл 

громади 3. Потреба 

придбання комп’ютерної 

техніки для запуску роботи 

ЦНАПу громади 4. Проблеми 

у процесі запуску 

функціонування ЦНАПу 

Можливості: 1. Подальша 

інтеграція системи 

документообігу громади із 

Єдиною системою даних, 

Загрози: 1. Брак 

кваліфікованих кадрів для 

роботи із ІКТ у громаді 2. 

Недосконалий контент-
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державними реєстрами за 

допомогою розвитку 

інформаційно-комунікаційної 

інфраструктури 2. 

Скорочення часу та витрат на 

отримання документів з 

реєстрів для надання 

адміністративних послуг 3. 

Залучення громади до 

міжнародних проектів та 

співробітництва 4. 

Забезпечення автоматизації 

ЦНАПу громади 5. Пошук 

провайдерів для вирішення 

проблем з покриттям Інтернет 

менеджмент та 

адміністрування офіційної 

веб-сторінки громади 3. 

Низький рівень кібербезпеки 

на місцевому рівні 4. 

Маніпулювання інформацією 

задля ухвалення потрібних 

рішень керівництву громади 

 

 

Використовуючи дані аналізу розробити заходи з 

інформатизації громади використовуючи форму наступної 

таблиці. 

Заходи 

 

Можливі 

джерела 

фінансування 

Витрати, 

тис. грн. 

 

Очікуваний 

результат 

Підтримка та 

інтеграція 

системи 

документообігу 

громади із 

системою 

документообігу 

ЦНАПу, 

державними 

базами даних, ін. 

Бюджет 

громади  

 

34,2 Скорочення часу 

та витрат на 

надання 

адміністративних 

послуг 

Прискорення 

процесів 

цифровізації 

громади 
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Завдання 2 

Аналіз державної  програми «Інтернет-субвенція». 

 

Хід роботи 

Скориставшись публічним онлайн дашбордом 

використання Інтернет-субвенції на порталі Дія 

https://datastudio.google.com/u/0/reporting/4215e255-abd2-4396-

880d-01d887ee23c1/page/Iw7JC: 

- Визначити перелік сіл в громаді які отримали 

фінансування від державної програми «Інтернет-

субвенція» 

 

 
 

 

 

 

https://datastudio.google.com/u/0/reporting/4215e255-abd2-4396-880d-01d887ee23c1/page/Iw7JC
https://datastudio.google.com/u/0/reporting/4215e255-abd2-4396-880d-01d887ee23c1/page/Iw7JC
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Практична робота № 2 Оцінка інформаційної 

відкритості органів державної влади та місцевого 

самоврядування 
 

Мета: Навчитися виконувати оцінку інформаційної 

відкритості органів місцевого самоврядування. 

 

Завдання 1 Оцінка інформаційної відкритості органів 

місцевого самоврядування. 

Теоретичні відомості 

Одним з показників інформаційної відкритості влади, що 

піддається чіткому кількісному аналізу, є висвітлення 

державними органами влади власної діяльності в Інтернет1. На 

законодавчому та нормативному рівні чітко прописані всі 

процедури для забезпечення відкритості інформації про 

діяльність органів влади. Постановою2 було визначено 20 видів 

обов’язкової інформації, що має бути розміщена на сайтах 

центральних органів виконавчої влади та 26 видів, що повинні 

бути на сайтах органів місцевої влади. Для здійснення 

моніторингу сайтів органів державної влади можна виділити 

наступні критерії: 1) Частота поновлення інформації - кількість 

поновлень на сторінці на тиждень/місяць, або ж час останнього 

поновлення, якщо нова інформація не з'являлася тривалий період 

(тиждень або більше). 2) Етап розвитку, на якому знаходиться 

вебсайт. Виходячи з того, що технології е-урядування 

впроваджуються у кілька етапів, даний критерій відображає етап, 

на якому перебуває відповідний вебсайт органу влади. 3) Ступінь 

інформативності вебсайту. Даний критерій визначає перелік 

                                                      
1 Про затвердження Порядку інформаційного наповнення та 

технічного забезпечення Єдиного вебпорталу органів виконавчої влади 

та Поряд у функціонування веб-сайтів органів виконавчої влади. Наказ 

Держкомзв’язку №327/225 від 25.11.2002 р. [Електронний ресурс] – 

Режим доступу до ресурсу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1021-02. 
2 Про порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про 

діяльність органів виконавчої влади. Постанова Кабінету Міністрів 

України №3 від 4.01.2002р. [Електронний ресурс] – Режим доступу до 

ресурсу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3-2002-%D0%BF. 
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інформації, що повинна бути розміщена на вебсайтах органів 

виконавчої влади. Тут можна використовувати наступні оцінки, 

які враховують повноту й оперативність надання інформації: 

повно; досить повно; недостатньо повно. 4) Наявність 

інтерактивних можливостей. Наводиться опис засобів, 

можливостей зворотного зв'язку на відповідному вебсайті. Цей 

критерій передбачає наявність можливостей на вебсайті 

проводити форуми, обговорення актуальних питань керівником 

відповідного органу влади з громадянами, надання органами 

влади оперативних відповідей на поставлені питання 

громадянами тощо. 5) Мови, на яких доступна інформація на 

вебсайті органу влади. Інформація на вебсайтах центральних 

органів виконавчої влади, обласних державних адміністрацій 

повинна обов'язково подаватися українською та англійською 

мовами, а також, у разі необхідності, іншими мовами. 

Хід роботи 

- Проаналізуйте наповнення офіційних сайтів двох 

територіальних громад та оцініть наявність обов’язкової 

нормативно-правової документації, яка регламентує 

діяльність ради та інформації щодо діяльності ради та її 

виконавчого комітету. Результати оформіть в наступній 

таблиці: 
№ Показники Сайт громади 

1 2 

1.  Статут громади ( при наявності);   

2.  Генеральний план     

3.  Правила забудови міста чи території;   

4.  Регламент роботи сесій та постійних комісій;   

5.  Бюджет на поточний рік;   

6.  Звіт про виконання бюджету за минулий рік;   

7.  Програма соціально-економічного розвитку;   

8.  Звіт за виконання програми соціально-

економічного розвитку за минулий рік; 

  

9.  Регіональні та місцеві програми;   

10.  Щорічні звіти про виконання регіональних та 

місцевих програм; 

  

11.  Державні програми в частинах, що стосуються 

міста чи території; 
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12.  Щорічні звіти про виконання державних 

програм; 

  

13.  Базове законодавство щодо повноважень ради;   

14.  Положення про постійні та тимчасові комісії 

ради; 

  

15.  Положення про секретаріат ради;   

16.  Плани роботи та розклад засідань ради;   

17.  Проекти порядку денного сесій;   

18.  Порядок денний сесій ради - затверджений;   

19.  Протоколи засідань ради;   

20.  Стенограми засідань ради;   

21.  Проекти рішень ради, оприлюднені відповідно 

до регламенту; 

  

22.  Рішення ради;   

23.  Плани роботи та розклад засідань комісій;   

24.  Порядок денний засідань комісій;   

25.  Протоколи засідань комісій;   

26.  Рішення комісій;   

27.  Звіти комісій про свою роботу;   

28.  Звіти депутатів;   

29.  Депутатські запити;   

30.  Оголошення про земельні аукціони та 

конкурси; 

  

31.  Результати земельних аукціонів та конкурсів.   

 

- Проаналізуйте наповнення офіційних сайтів двох 

територіальних громад та оцініть наявність додаткової 

інформації щодо діяльності ради та її виконавчого комітету. 

Результати оформіть в наступній таблиці: 
Показники  

  

Сучасна територія та історія регіону, 

адміністративно-територіальний устрій; 

  

Загальний огляд економіки, опис природних 

ресурсів, відомості про транспортну 

інфраструктуру, засоби комунікації, 

промисловість, сільське господарство, 

створення привабливих інвестиційних умов у 
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регіоні, вільні економічні зони, розвиток 

туризму тощо; 

Відомості про розвиток науки і освіти (перелік 

навчальних закладів і наукових установ, 

закладів культури і мистецтва), посилання на 

інші інтернет-ресурси міста чи регіону. 

  

Статистичні відомості про стан соціально-

економічного розвитку, стан народжуваності та 

смертності, житлово-комунальні умови, 

житлово-комунальні платежі населення, 

дотримання правопорядку тощо; 

  

Символіка, пам’ятні дати, свята міста чи 

регіону; 

  

Інтернет-приймальня звернень та запитань 

громадян; 

  

Територіальна чи міська виборча комісія;   

Новини міста чи регіону;   

Відомості про стан виконання бюджету, 

місцевих, регіональних та державних програм; 

  

Мапа міста чи регіону;   

Офіційна хроніка та новини;   

Офіційні повідомлення і заяви;   

Анонси офіційних акцій та зустрічей;   

Прес-релізи;   

Інтерв’ю та виступи керівників.   

 

Проаналізуйте наповнення офіційних сайтів двох 

територіальних громад та оцініть наявність мережевих функцій 

та ефективність сайту. Результати оформіть в наступній 

таблиці: 

 

 

 

 

 

 

Показники Сайт громади 
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1 2 

Пошук документів ради, постійних комісій, 

розпоряджень голови, рішень виконкому; 

  

Діючу електронну адресу;   

Електронну приймальню запитань громадян;   

Зв’язки з сайтами центральних органів влади;   

Визначити повноту представлення рішень 

ради, виконкому, комісій та розпоряджень 

голови на сайті; 

  

Визначити, чи проходять веб-конференції 

представників влади з громадянами. 

  

 

Кожен вид інформації який відображений в таблицях 

оцінюється за такою шкалою: 

0- «інформація відсутня» - даний вид інформації не 

представлений на офіційному інтернет сайті; 

1- «часткове наповнення» - даний вид інформації 

представлений частково або не в повному обсязі. 

2- «Інформація повна» - даний вид інформації 

представлений в повному обсязі; 

- «Не працює» - дана оцінка стосується лише тих опцій які 

присутні на офіційному сайті, але не працюють або 

невідображають кінцевий результат, 

«Інформація не оновлюється» - дана оцінка стосується 

лише потокової інформації 

 

 

 



 

 

14 

 

Практична робота № 3 Аудит сайтів органів 

державної влади та місцевого самоврядування 
 

Мета: Навчитися виконувати комплексний аудит 

офіційних сайтів органів місцевого самоврядування. 

 

Завдання 1 SEO-аудит сайтів органів виконавчої влади. 

Теоретичні відомості 

Веб-сайт – сукупність інформаційних ресурсів 

(електронних документів), програмних та апаратних засобів, що 

забезпечують доступ юридичних і фізичних осіб до 

інформаційних ресурсів та інформаційних послуг певного 

суб’єкта за унікальною адресою у мережі Інтернет. 

SEO-аудит (комплексний аудит) - це роботи, направлені на 

те, щоб виявити різні помилки, проблемні та слабкі сторони 

сайту. На основі проведеного аудиту спеціаліст складає список 

рекомендацій з усунення проблем і покращення сайту. 

У першу чергу необхідно визначити, чи знають пошукові 

системи про цей сайт і яка кількість сторінок сайту потрапила в 

пошуковій індекс. 

Для цього використовується мова пошукових запитів, а 

саме команда site: <адреса сайту>. Після того, як у рядку пошуку 

пошукової системи було задано цю команду, буде відображено 

всі сторінки сайту проіндексовані цією пошуковою системою. 

Необхідно впевнитися, що всі сторінки сайту, які заплановано 

просувати в пошукових системах, присутні в індексі Google. Для 

перевірки індексації конкретної сторінки використовується такий 

самий алгоритм: ввести в пошуковій системі запит «site:адреса 

сторінки». 

Прагніть до того, щоб кожна сторінка вашого сайту мала 

унікальні мета-теги і заголовки 

Для комплексний аудиту сайтів використовують сервіси 

SimilarWeb та GTmetrix. 

SimilarWeb — це вебсайт, який надає послуги вебаналітики 

для бізнесу. Компанія пропонує своїм клієнтам інформацію та 

статистику про обсяги трафіку своїх клієнтів та конкурентів; 
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джерела трафіку, включаючи аналіз ключових слів, час 

перебування на сайті, перегляд сторінок, показник відмов та ін.  

 
Рис. Трафік та оцінка сайту РМР від SimilarWeb 

 

Як і Alexa Internet, він екстраполює дані з панелі 

вебкористувачів, які дозволяють відстежувати їхню діяльність в 

Інтернеті, поєднуючись із прямими спостереженнями щодо 

підмножини Інтернет-ресурсів, як-от власна статистика 

відвідувань веб-сайтів. 

GTmetrix – це веб-сервіс, що дозволяє аналізувати 

швидкість завантаження сайту та отримати рекомендації щодо 

оптимізації. За допомогою GTmetrix вебмайстер може 

проаналізувати безліч показників. Мабуть, головна перевага 

GTMetrix у тому, що сервіс можна використовувати безкоштовно 

та без реєстрації. Але при цьому доступний функціонал буде 

обмеженим. Проте ви зможете перевіряти не тільки власний сайт, 

але й веб-ресурси конкурентів. Достатньо вставити URL-адресу у 

відповідне поле і натиснути Test your site. Перед вами з'являться 

результати тестування. 

В ході аналізу сайт отримує оцінку від 0 до 100 відсотків. 

За інформацією компанії Google, гарною оцінкою вважається 

85% і вище. Це означає, що сайт не вимагає доробок щодо 

продуктивності. 
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Рис. Оцінки та рекомендації сервісу GTmetrix для сайту 

РМР 

Хід роботи  

• в пошуковому рядку Google введіть site:rivnerada.gov.ua 

та визначте кількість сторінок сайту Рівненської міської 

ради які індексуються в Google. 

• в пошуковому рядку Google введіть адресу сайту вашої 

громади site: <адреса сайту> та визначте кількість 

сторінок які індексуються.  

• введіть в пошук сайту https://www.similarweb.com/ адресу 

сайту Рівненської міської ради https://rivnerada.gov.ua/ та 

сайту іншої міської ради на ваш вибір та визначте їх 

рейтинг. 

• За допомогою сервісу GTmetrix оцініть та порівняйте 

швидкість завантаження  та загальну оптимізацію сайтів 

декількох органів місцевої влади. 

 

Завдання 2 SEO-аудит сайтів за допомогою сервісу 

Serpstat 

Теоретичні відомості 

Serpstat — компанія програмного забезпечення як послуги 

(англ. SaaS), розташована в Одесі. Це платформа пошукової 

оптимізації, яка надає дослідження ключових слів, відстеження 

рангів, аналіз зворотних посилань, аудит сайту та деталізований 

аналіз ключових слів конкурентів для цифрових маркетологів. 

Serpstat має такі інструменти, як кластеризація ключових слів та 

текстова аналітика на основі штучного інтелекту.  

https://www.similarweb.com/
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Аналіз, здебільшого, стосується ключових слів-запитів, 

який користувач вводить в пошук. Ключові слова складають 

семантичне ядро, за яким ранжується сайт в пошуковій системі. 

Чим більше унікальних запитів, тим краще. У цьому випадку 

необхідний помічник-аналізатор сайтів. 

Serpstat – це якісний сервіс для аналізу конкурентів і 

підбору ключових фраз. Заповнивши відповідні поля, ви можете 

швидко визначити якою є семантика конкурентів. 

https://online.seranking.com/ 

 

Хід роботи  

1. Для аналізу сайтів органів місцевої влади використайте 

український сервіс https://serpstat.com/uk  

2. Визначне семантичне ядро (ключові фрази) які 

використовують сайти Рівненської обласної державної 

адміністрації та сусідніх областей 

 

 
 

Детально про SEO- аудит 

https://www.plerdy.com/ua/blog/seo-audit-apple/ 

 

 

 

https://serpstat.com/uk
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Практична робота №4 Сервіси електронної 

демократії. 
 

Мета: Навчитись використовувати та впроваджувати на 

місцевому рівні сервіси електронної демократії 

 

Теоретичні відомості  

Електронна демократія є однією з базових основ 

інформаційного суспільства. Такі її властивості, як 

інтерактивність, швидкість передачі інформації, утворення 

мережевих спільнот – можуть позитивно позначитися на 

розвитку та функціонуванні демократичної політичної системи. 

Електронна демократія – форма демократії, що 

характеризується використанням інформаційно-комунікаційних 

технологій як основного засобу для адміністративних процесів, 

та за допомогою якої розширюються можливості громадян брати 

участь у реалізації своїх виборчих прав, формуванні державної 

політики і отриманні доступу до інформації про діяльність 

органів влади.  

До найважливіших інструментів електронної демократії в 

Україні належать: 

• Електронні петиції; 

• Громадські бюджети участі; 

• Електронні консультації з громадськістю; 

Законодавчим підґрунтям для запровадження електронних 

петицій стало внесення у 2015 році до Закону України «Про 

звернення громадян» змін, що стосувалися електронного 

звернення та електронних петицій. Першою серед державних 

установ України сервіс електронних петицій запровадила 

Адміністрація Президента України. Для розгляду петиції 

Адміністрацією Президента потрібно 25 тис. підписів протягом 3 

місяців. 

Завдяки бюджетам участі громадяни можуть визначати, на 

які потреби спрямовувати бюджетні кошти. Частина міського 

бюджету спрямовується на запропоновані громадянами проекти, 

які обираються шляхом електронного голосування. Бюджети 

участі діють у багатьох містах та громадах. 
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Електронні консультації з громадськістю надають органам 

місцевої влади можливість залучати пропозиції мешканців щодо 

питань розвитку міст та громад, організовувати обговорення 

проектів документів перед їх розглядом та схваленням,проводити 

місцеві опитування в різних формах з метою вивчення думки 

активної частини мешканців міст. 

На місцевому рівні ефективно функціонує Єдина 

платформа електронної демократії e-dem.ua, яка 

використовується у понад 140 громадах. У системі запроваджена 

ідентифікація користувачів через Bank ID або мобільний 

телефон. Діють сервіси електронних петицій на сайтах місцевих 

рад. Зокрема, успішно зарекомендував себе портал електронних 

петицій Рівненської міської ради. Для розгляду петиції на порталі 

необхідно 250 підписів, зібраних протягом 45 днів. 

 
Рис. Платформа електронної демократії E-DEM 

 

Завдання 1 Створити електронні петиції. 

 Студентам необхідно пройти реєстрацію та подати або 

підтримати електронну петицію на сайті Рівненської міської ради 

або громади де проживає студент. 

 

Завдання 2 Громадські бюджети участі. 

 Громадський бюджет Рівненської міської ради 

 

Конкурс проектів місцевих ініціатив Львівської обласної ради 

https://visualization.lvivoblrada.gov.ua/ldp-visual.html 

 

https://consult.e-dem.ua/
https://visualization.lvivoblrada.gov.ua/ldp-visual.html
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Завдання 3 Електронні консультації з громадськістю 

 Скориставшись платформою E-DEM потрібно визначити 

перелік місцевих нормативних актів які були оприлюднені для 

консультацій громадою. 

 

Завдання 4 Сервіс «Відкрите місто» 

Скориставшись платформою E-DEM потрібно визначити 

перелік звернень громадян та оцінити реакцію на них 

представників органів місцевої влади. 
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Практична робота №5 Взаємодія з державними 

реєстрами та порталом Дія 
 

Мета: Отримати навички взаємодії з державними онлайн-

сервісами. 

Теоретична інформація 

В Україні відбувається активне формування державних 

реєстрів у різних галузях життя держави. Найпоширенішою 

практикою є створення Єдиних державних реєстрів. 

Державний реєстр ведеться уповноваженим органом 

держави з метою накопичення, обробки інформації та надання 

певним відомостям офіційного визнання. 

Вважається, що якщо не доведено інше, інформація, 

наведена в державному реєстрі є правильною та правдивою і не 

підлягає доказуванню. 

Конкретне наповнення та значення інформації, що 

наведена у відповідному реєстрі, визначається відповідним 

положенням про такий реєстр. 

Перелік електронних інформаційних баз даних державних 

установ України: 

Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних 

осіб-підприємців — система розкриття інформації про 

юридичних осіб та підприємців. 

Єдиний державний реєстр судових рішень — база даних 

судових рішень України. 

Єдиний державний реєстр нормативних актів — база даних 

для об'єднання нормативних актів що знаходяться в державному 

обліку. 

Державний реєстр фізичних осіб — автоматизований банк 

даних, створений для забезпечення єдиного державного обліку 

фізичних осіб. 

Єдиний державний реєстр виборців і Єдина електронна 

інформаційна система «Вибори» — Державний реєстр виборців 

України. 
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Завдання 2 Отримання інформації з державного реєстру 

юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 

Для отримання інформації про будь-яке підприємство або 

підприємця в Україні необхідно здійснити безкоштовний запит в 

ЄДР. 

Студентам необхідно отримати дані з реєстру за власним 

прізвищем та за назвою відомого підприємства 

 
Рис. Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та громадських формувань. 

 

Завдання 3 Отримання інформації з єдиного 

державного реєстру судових рішень 

Для отримання інформації студенти мають сформувати 

запит до єдиного державного реєстру судових рішень 

http://www.reyestr.court.gov.ua/ 

http://www.reyestr.court.gov.ua/
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Завдання 4 Отримання інформації з державного реєстру 

речових прав на нерухоме майно 

Для перевірки прав власності на нерухоме майно (можна 

перевірити майно батьків) студент формує запит до державного 

реєстру речових прав на нерухоме майно (Довідка платна).  

https://kap.minjust.gov.ua/services?product_id=1&is_registry

=1&keywords=&usertype=all 

 
Рис. Державного реєстр речових прав на нерухоме майно 

 

Завдання 5 Отримання інформації з публічної 

кадастрової карти 

https://kap.minjust.gov.ua/services?product_id=1&is_registry=1&keywords=&usertype=all
https://kap.minjust.gov.ua/services?product_id=1&is_registry=1&keywords=&usertype=all
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Для отримання інформації про власників земельної ділянки 

необхідно звернутись до публічної кадастрової карти. 

https://map.land.gov.ua/ 

Замовлення витягу з Державного земельного кадастру на 

Публічній кадастровій карті (послуга платна). Студенти можуть 

отримати інформацію про земельні ділянки батьків. 

 
Рис. Інформація про земельну ділянку на якій розташовані 

корпуси НУВГП 

 

Завдання 6 Єдиний державний реєстр виборців 

 

Громадянин України може дізнатися, чи включено його до 

Державного реєстру виборців та перевірити, чи правильно 

вказано у Державному реєстрі виборців прізвище, ім'я, по 

батькові та виборчу адресу. 

Для перевірки даних необхідно звернутись за адресою 

https://www.kmu.gov.ua/service/vityag-z-derzhavnogo-reyestru-

viborciv 

Сервіс "Перевірити дані в реєстрі" не надає жодних 

довідок. Для отримання довідки про включення до державного 

https://map.land.gov.ua/
https://www.kmu.gov.ua/service/vityag-z-derzhavnogo-reyestru-viborciv
https://www.kmu.gov.ua/service/vityag-z-derzhavnogo-reyestru-viborciv
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реєстру виборців відповідно до статті 21 Закону України "Про 

державний реєстр виборців" необхідно особисто звернутися до 

органу ведення реєстру за своїм місцем реєстрації (виборчою 

адресою) 

 

Завдання 7 Аналітичні системи на основі інформації з 

державних реєстрів 

Для перевірки інформації існують спеціалізовані сервіси 

youcontrol та opendatabot. https://youcontrol.com.ua/ або  

https://opendatabot.ua/  

YouControl — аналітична система для комплаєнсу, аналізу 

ринків, ділової розвідки та розслідувань. Система формує повне 

досьє на кожну компанію України на основі відкритих даних, 

відстежує зміни в держреєстрах та візуалізує зв’язки між 

афілійованими особами. Унікальна технологія дозволяє за 

хвилину отримати актуальну (на час запиту) інформацію про 

компанію або ФОП із понад 50 офіційних джерел даних. Функція 

моніторингу щоденно повідомляє про зміни, спираючись на дані 

з офіційних джерел. 

Студенти мають отримати детальну інформацію про 

компанії партнерів по бізнесу або конкурентів.  

 
Рис. Картка НУВГП на сайті youcontrol.com.ua 

 

Завдання 8 Встановлення та використання сервісів порталу 

Дія. 

https://youcontrol.com.ua/
https://opendatabot.ua/
https://opendatabot.ua/
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 Теоретичні відомості 

Дія — держава в смартфоні. Держава, в центрі якої кожен 

з вас. 

 
Встановивши Дію, ви зможете: 

— користуватися цифровими документами; 

— отримувати державні послуги у декілька кліків; 

— ділитися копіями цифрових документів. 

Паперові та пластикові оригінали документів тепер можна 

залишити вдома. 

Для отримання цифрових версій своїх документів просто 

завантажте Дію та авторизуйтеся. Вони з’являться у застосунку 

автоматично, якщо в реєстрах є ваші дані. 

Цифрові документи в Дії: 

— Паспорт громадянина України у вигляді ID-картки. 

— Біометричний закордонний паспорт. 

— Студентський квиток. 

Картка платника податків (РНОКПП). 

— Водійське посвідчення. 

— Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. 

— Страховий поліс транспортного засобу. 

— Довідка переселенця (ВПО). 

— Свідоцтво про народження вашої дитини. 

 

Хід роботи 

1. На смартфон встановіть додаток «Дія» 

2. Ознайомтесь з функціями додатку 

3. Сформуйте електронний студентський квиток або інший 

електронний документ. 



 

 

27 

 

Практична робота № 6 Інформаційні технології в 

державних та місцевих фінансах  
 

Мета: Ознайомлення з інформаційними технологіями в 

державних та місцевих фінансах 

 

Завдання 1 Моніторинг державних платежів  

На Єдиному порталі публічних коштів зосереджена 

інформація про всі платежі суб’єктів господарювання державної 

і комунальної власності. Інформація надходить з Державної 

казначейської служби. 

Хід роботи 

- Використавши сервіс моніторингу державних фінансів 

https://spending.gov.ua/ здійснити моніторинг останніх 

платежів НУВГП або державної установи за вашим вибором.  

 
 

Завдання 2 Аналіз державного та місцевих бюджетів  

https://openbudget.gov.ua/analytics/incomes 

Бюджет для громадян (Open Budget) – відкритий модуль 

Інформаційно-аналітичної системи «Прозорий бюджет», 

призначений для інформування широкого кола громадськості в 

доступній формі про основні цілі, завдання та пріоритетні 

напрями бюджетної політики, обґрунтування бюджетних витрат 

та обсягів доходів, планові та досягнуті результати використання 

https://spending.gov.ua/
https://openbudget.gov.ua/analytics/incomes
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бюджетних коштів, що забезпечує прозорість бюджетів 

державного та місцевого рівнів. 

Хід роботи  

- Виконати аналіз виконання державного бюджету 

https://openbudget.gov.ua/ 

- Обсяг державного боргу України 

- Виконати аналіз виконання місцевого бюджету (за вибором 

студента)  

 
 

 

Рис. Динаміка показників державного бюджету та структура 

державного боргу 

 

Завдання 3 Аналіз місцевих бюджетів  

Хід роботи  

Використавши дані міністерства фінансів визначте 

показники бюджету громади де ви проживаєте: 

- Обсяг бюджету та % його виконання за минулий 

період; 

- Обсяг надходжень до бюджету від ПДФО; 

- Обсяг витрат місцевого бюджету на культуру і 

мистецтво; 

- Обсяг витрат місцевого бюджету на середню освіту. 

https://openbudget.gov.ua/analytics/incomes 

https://openbudget.gov.ua/
https://openbudget.gov.ua/analytics/incomes
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Рис.  Показники місцевого бюджету 

Завдання 4 Аналіз фінансування сфери вищої освіти  

На основі зібраних даних про функціонування закладів 

вищої освіти (III-IV рівнів акредитації) Міністерство фінансів 

підготувало новий інтерактивний аналітичний інструмент 

(«дешборд»), який дозволяє здійснити порівняльний аналіз 

діяльності закладів вищої освіти як в цілому по країні, так і в 

розрізі окремих закладів. https://mof.gov.ua/uk/the-reform-of-

education 

Хід роботи  

 - Використавши дешборд Міністерства фінансів визначити 

середні витрати за держзамовленням на одного студента у ЗВО 

Рівненщини та порівняти їх з середнім балом ЗНО абітурієнтів.  

 

https://mof.gov.ua/uk/the-reform-of-education
https://mof.gov.ua/uk/the-reform-of-education
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Завдання 5 Аналіз фінансування сфери середньої освіти  

Хід роботи 

Для визначення показників фінансування сфери середньої 

освіти потрібно завантажити масив даних Schools - data.xlsx у 

форматі xlsx з сайту https://mof.gov.ua/uk/the-reform-of-education 

 

https://mof.gov.ua/uk/the-reform-of-education
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- визначити видатки на функціонування закладу 

(загальний фонд), тис.грн. 

- визначити середні витрати на одного учня рідної для 

студента школи 

- визначити співвідношення кількості учнів на одного 

вчителя. 

 

 
Рис. Показники шкіл м. Рівне 
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Практична робота № 7 Технології відкритих 

даних (Open data) в діяльності органів публічного 

управління  
 

Мета: Ознайомитись з порталами відкритих даних та 

навчитись їх використовувати. 

 

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ 

Дані – відомості, отримані шляхом вимірювання, 

спостереження, логічних або арифметичних операцій і 

представлені у формі, придатній для постійного зберігання, 

передачі і (автоматизованої) обробки. 

Відкриті дані – дані, які можна вільно використовувати, 

повторно використовувати, поширювати будь-ким і будь-де, 

поєднувати. 

Публічна інформація – відображена та задокументована 

будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була 

отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних 

повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним 

законодавством, або яка  знаходиться у володінні суб'єктів 

владних повноважень, інших розпорядників публічної 

інформації, визначених цим Законом (ЗУ «Про доступ до 

публічної інформації», 2011). 

Публічна інформація у форматі відкритих даних – це 

публічна інформація у форматі, що дозволяє її автоматизоване 

оброблення електронними засобами (машиночитний формат - 

xls, csv, json. xml тощо), вільний та безоплатний доступ до неї, а 

також її подальше використання (зміни до ЗУ «Про доступ до 

публічної інформації» від 09.04.2015). 

 

Завдання 1 Ознайомитись з законодавством у сфері 

відкритих даних 

Постанова Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 р. 

№409 містить перелік наборів даних, які підлягають 

оприлюдненню у формі відкритих даних: основні (усі 

розпорядники інформації у межах компетенції) та унікальні 
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(суспільно важливі та набори, які збирає тільки вказаний 

розпорядник). 

Єдиний державний веб-портал відкритих даних  

https://data.gov.ua/ 

 

 
 

Завдання 2 Портали відкритих даних мм. Дрогобич, 

Львова, Лондон. 

Студентам необхідно ознайомитись з порталом відкритих 

даних міст  Дрогобич, Лондон, Львова та порівняти наповнення 

порталів, обсягом та актуальністю даних.  

Портал відкритих даних м. Дрогобич 

 https://opendata.drohobych-rada.gov.ua/ 

 
 

Портал відкритих даних м. Лондон 

https://data.gov.ua/
https://opendata.drohobych-rada.gov.ua/
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https://data.london.gov.uk/ 

  
 

Портал відкритих даних Львова  

https://opendata.city-adm.lviv.ua 

 

 

https://data.london.gov.uk/
https://opendata.city-adm.lviv.ua/
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Практична робота № 8 Електронні закупівлі 
 

Мета: Навчитись приймати участь у державних та 

комерційних закупівлях та аналізувати їх 

 

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ 

Електронні закупівлі - це купівля-продаж товарів, робіт та 

послуг через Інтернет. 

За Законом «Про публічні закупівлі» є обов’язковим 

використання електронної системи ProZorro для державних 

закупівель вартістю від 50 тис.грн, тобто знижено поріг 

безтендерних закупівель з 200 тис.грн до 50 тис.грн. Крім того, 

звітувати у системі ProZorro потрібно буде за всі закупівлі (навіть 

від 1 копійки). Раніше ж замовники надавали звіт у систему 

ProZorro від 50 тис.грн.  

Завдання 1 Ознайомитись з Законом України «Про 

публічні закупівлі» 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19 

Завдання 2 Ознайомитись з системою роботи 

державних закупівель  

https://prozorro.gov.ua/  

Хід роботи 

На сайті https://prozorro.gov.ua/ знайти інформацію про 

закупівлі НУВГП або громади що вже відбулись. 

 
Рис. Інформація про закупівлі НУВГП на сайті Прозоро 

- На сайті https://prozorro.gov.ua/ використавши 

фільтри знайти інформацію про закупівлі 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19
https://prozorro.gov.ua/
https://prozorro.gov.ua/
https://prozorro.gov.ua/
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комп’ютерів (інших товарів за вибором студента) в 

Рівненській області. 

Використавши фільтри, знайти аукціон що проходять в 

даний момент часу та спостерігати за ним (зробити прінтскрін) 

 
Завдання 3 Моніторинг державних закупівель DoZorro 

https://dozorro.org/ 

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ 

Моніторинговий портал DoZorro – це платформа, де 

кожен учасник системи (постачальник, замовник, контролюючий 

орган, громадянин) може проводити моніторинг та забезпечувати 

контроль тендерів. Основні складові інфраструктури Dozorro – 

подання скарг та відгуків, їх опрацювання спільнотою Dozorro та 

аналітичні інструменти для підвищення ефективності та 

прозорості. 

В розділі “Інструменти” на порталі Dozorro зібрані сервіси, 

які допомагають проводити моніторинг та аналіз закупівель, у 

тому числі 4 сервіси, розроблені командою Dozorro: Публічний 

модуль аналітики, Професійний модуль аналітики, Система 

ризик індикаторів та Індекс найкращих практик. 

Індекс найкращих практик оцінює замовників за 60 

факторами та дозволяє оцінити, наскільки ваша компанія близько 

до рівня найкращих практик проведення закупівель за чотирма 

категоріями – конкурентність, якість процедур, доступність та 

прозорість. 

Система ризик-індикаторів оцінює кожен завершений 

тендер з очікуваною вартістю понад 1 млн грн та допомагає 

швидко оцінити рівень ризику неефективного проведення 

процедури чи обмеження конкуренції для окремого тендера та 

замовника. 

Публічний модуль аналітики дає можливість 

проаналізувати всю інформацію, яка є у системі Prozorro з самого 

https://dozorro.org/
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її початку. За допомогою цього сервису ви можете розібрати свої 

закупівлі як замовник, оцінити потенційні ринки, своїх 

конкурентів, подивитися, на які тендери подавалися скарги, та 

навіть готувати звіти.  

Професійний модуль аналітики надає користувачам 

розширені можливості: створення власних показників і об’єктів: 

діаграм, таблиць, графіків тощо, що дозволяє налаштувати 

аналітику під специфічні потреби кожного користувача.  

 
Хід роботи  

- Завантажте послідовно інструменти Дозоро 

https://dozorro.org/, інструменти, виберіть публічний 

модуль аналітики, 12,1 етапи закупівель за всі роки, 

картку учасника. 

https://bi.prozorro.org/sense/app/2595af2b-985f-4771-aa36-

2133e1f89df0/sheet/48781d08-1fce-489b-af05-

34c253e95ec2/state/analysis#view/pEh  

- Задайте назву будівельної фірми (наприклад Модена) 

та визначте кількість участей будівельної фірми в 

публічних закупівлях,  ефективність участі, 

конкурентів по закупівлям. 

 

https://dozorro.org/
https://bi.prozorro.org/sense/app/2595af2b-985f-4771-aa36-2133e1f89df0/sheet/48781d08-1fce-489b-af05-34c253e95ec2/state/analysis#view/pEh
https://bi.prozorro.org/sense/app/2595af2b-985f-4771-aa36-2133e1f89df0/sheet/48781d08-1fce-489b-af05-34c253e95ec2/state/analysis#view/pEh
https://bi.prozorro.org/sense/app/2595af2b-985f-4771-aa36-2133e1f89df0/sheet/48781d08-1fce-489b-af05-34c253e95ec2/state/analysis#view/pEh
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Рис. Картка учасника публічних закупівель 

 

Завдання 4 Система роботи комерційних закупівель 

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ 

E-TENDER - електронна система для організації 

комерційних закупівель, яка створена за принципом систем Rialto 

та ProZorro. 

Організаторами комерційних тендерів є будь-які 

комерційні компанії. Переважно комерційні тендери проводять 

за тими ж принципами, що й публічні закупівлі. Основна 

відмінність полягає у тому, що проведення останніх чітко 

регламентовано законодавством, а комерційні, організатор 

проводить за своїми правилами. Тобто переважно орієнтується на 

свої внутрішні документи. Головне, аби вони не порушували 

цивільне, господарське та конкурентне законодавство. 

Комерційні торги рівною мірою вигідні обом сторонам: і 

замовнику і виконавцю. Замовник може знайти того, хто виконає 

проект або постачання за найбільш вигідними умовами.  

Так само, виконавець має можливість запропонувати свої 

послуги або товари великому замовнику чим зміцнить свої 

позиції на ринку.  

Завдяки комерційним тендерам організатор: 

зекономить при закупівлі товарів/послуг 

забуде про складності у виборі постачальників 

отримає найкращу пропозицію та оптимальні рішення для 

розвитку бізнесу 

підвищить ефективність своєї закупівлі. 
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Учасники таких тендерів: 

збільшать свій портфель замовлень 

отримають гарантований ринок збуту 

розширять географії своєї діяльності 

зекономлять кошти на рекламу. 

Хід роботи 

- На сайті  https://e-tender.ua/ знайдіть аукціон з продажу 

нежитлової нерухомості в м. Рівне. Визначіть початкову 

вартість оренди приміщень.  

 
Рис. Аукціони з продажу нежитлової нерухомості в м. 

Рівне 

 

Завдання 5 Допорогові закупівлі в системі Prozorro 

Market 

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ 

Prozorro Market – перший державний онлайн-магазин, який 

запрацював наприкінці квітня 2019р. Державні замовники 

отримали можливість купити невеликі партії типових товарів у 

декілька кліків, як у звичайному інтернет-магазині.  

Постачальникам Prozorro Market допомагає заощадити 

ресурси на організації участі у тендерах: достатньо лише один раз 

пройти кваліфікацію та продавати продукцію у відповідній 

категорії. 

https://e-tender.ua/
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Перша ціль ProZorro Market – зробити закупівлі на 

допорогові суми (до 200 тис. грн.. (з травня 2020р – 50 тис. грн) 

ефективнішими.  

Наступна ціль – полегшити процес закупівель 

найпопулярніших товарів. Prozorro Market побудований за 

принципами онлайн-магазинів, тобто максимальної простоти та 

зручності: обрав – клікнув – купив. Проте за кваліфікацію 

постачальників та якість пропозицій відповідають 

Адміністратори електроного каталогу, по своїй суті центральні 

закупівельні організації. 

 

Хід роботи 

В каталозі https://e-tender.biz/eCatalog?open-selective  

знайдіть пропозиції з продажу комп’ютерного обладнання та 

виберіть принтер для вашої фірми.  

 
 

Рис. Пропозиції принтерів в ProZorro Market 

 

https://e-tender.biz/eCatalog?open-selective
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Практична робота №9 Формування і розвиток ІТ-

компетентностей державного службовця. 
 

Мета: Навчитись використовувати платформами 

онлайн-освіти для підвищення кваліфікації та створювати 

цифровий контент за допомогою онлайн-конструкторів 

 

 

Теоретичні відомості  

Зростаюча важливість та розгортання інформаційних 

технологій, по суті, вимагають отримання державними 

службовцями цифрових компетенцій. Однак, через надзвичайно 

швидкий рух оцифровування та вимоги до роботи, що постійно 

змінюються, важливого значення набуває адаптивність та 

здатність до оперативного навчання. 

Робота в державному секторі в силу своєї природи 

потребує розгалужених знань, оскільки державні службовці 

мають одночасно займатися організаційними, юридичними та 

адміністративними темами. З моменту запровадження на 

практиці електронного уряду цей аспект актуалізується ще 

більше, адже організаційні зміни та нові навички ідуть за цих 

умов у поєднанні з використанням інформаційно-комунікаційних 

технологій у державних адміністраціях. 

 

Завдання 1. Оцінка цифрових компетенцій. 

Студентам необхідно на платформі Дія прослухати освітні 

серіали: 

- Як громаді стати цифровою 

https://osvita.diia.gov.ua/courses/digital-communities 

- Цифрові держслужбовці 

https://osvita.diia.gov.ua/courses/digital-civil-servants 

та отримати сертифікати. 

 

Завдання 2. ПРОМЕТЕУС.  

На сайті ПРОМЕТЕУС необхідно ознайомитись з 

переліком онлайн-курсів та зареєструватись на один з них, за 

власним вибором. https://prometheus.org.ua/ 

https://osvita.diia.gov.ua/courses/digital-communities
https://osvita.diia.gov.ua/courses/digital-civil-servants
https://prometheus.org.ua/
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Завдання 3. COURSERA.  

На сайті COURSERA необхідно ознайомитись з переліком 

онлайн-курсів та зареєструватись на один з них, за власним 

вибором. https://ru.coursera.org/ 

 

Завдання 4 Створення візуального контенту для сайту і 

соцмереж 

Сайти і соціальні мережі не існують без візуального 

контенту. Для  створення візуального контенту існують онлайн-

редактори і конструктори - інтуїтивно зрозумілі сервіси, які 

дозволяють створювати нескладні, але естетичні картинки і 

відео-контент для соцмереж. Їх головна перевага в тому, що на 

відміну від Photoshop, тут не потрібно довго вчитися, щоб 

отримати хороший результат. Популярні конструктори контенту: 

https://www.canva.com/uk_ua/ https://piktochart.com/  

Хід роботи 

Створіть акаунт в https://www.canva.com/uk_ua/ 

Використовуючи шаблони створіть інфографіку для 

розміщення на сайті. Тематику інфографіки оберіть самостійно.  

 

 
 

 

https://ru.coursera.org/
https://www.canva.com/uk_ua/
https://piktochart.com/
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Практична робота №10 Комунікація та взаємодія 

у цифровому суспільстві. Сервіси Google. 
 

Мета: Навчитись створювати події, документи, 

таблиці, форми та ділитись ними з колегами. 

 

Теоретичні відомості  

Як відомо, компанія Google є світовим лідером серед 

пошукових систем, але крім цього Google пропонує ряд 

унікальних сервісів та інструментів. Причому частина сервісів та 

інструментів розроблені самостійно, частину перекупила у 

сторонніх організацій. 

Для доступу до всіх сервісів Google використовують почту 

Gmail. 

 
Завдання 1 сервіс Google календар 

Google календар це сервіс для планування зустрічей, 

подій, справ із прив'язкою до календаря. Як і більшість сервісів 

компанії Google, Календар представлений в двох версіях - це веб-

і мобільний додаток, доступний на девайсах з Android і iOS. 

Хід роботи 

1. Створіть подію на поточний тиждень і запросіть на 

одногрупників. 

2. Додайте у свій календар один із загальнодоступних 

календарів. 
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Завдання 2 Сервіс Google Диск 

Google Диск – це файловий хостинг, створений і 

підтримуваний компанією Google. Його функції включають 

зберігання файлів в Інтернеті, загальний доступ до них і спільне 

редагування. До складу Google Диску входять Google Документи, 

Таблиці та Презентації – набір офісних додатків для спільної 

роботи над текстовими документами, електронними таблицями, 

презентаціями, кресленнями, веб-формами та іншими файлами. 

Студентам необхідно додати до Диску виконані 

лабораторні роботи. 

 

Завдання 3 сервіс Google Документи 

Створіть Google Документ та поділіться ним з колегою. 

 

Завдання 4 сервіс Google Таблиці. 

Створіть Google Таблицю та поділіться ним з колегою. 

 

Завдання 5 сервіс Google Форми 

Створіть Google Форму з 3-5 питаннями та запросить до 

опитування своїх колег. Результати опитування оформіть у 

Google Таблиці. 
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Практична робота №11 Геоінформаційні сервіси в 

місцевому управлінні. 
 

Мета: Навчитись створювати інтерактивні карти, 

додавати об’єкти і фотографії до них та ділитись ними з 

колегами. 

 

Теоретичні відомості  

Геоінформаційна система (ГІС) являє собою інформаційну 

систему, що забезпечує збирання, оброблення, аналіз, 

моделювання та постачання геопросторових даних. Законом 

України "Про національну інфраструктуру геопросторових 

даних" передбачено розроблення і постачання геоінформаційних 

сервісів та геоінформаційних систем різного значення. 

Google Maps – безкоштовний картографічний сервіс від 

компанії Google, а також набір застосунків, побудованих на 

основі цього сервісу й інших технологій Google. Сервіс являє 

собою карту та супутникові знімки всього світу і надає 

користувачам можливості панорамного перегляду вулиць, 

аналізу трафіку у реальному часі, прокладання маршруту. 

 

Завдання 1 Ознайомлення з можливостями геопорталів 

органів місцевої влади 

Студентам необхідно ознайомитись з функціональними 

можливостями: 

- Геопортал Рівненської міської ради 

https://rivnerada.gov.ua/portal/landing 

 

- Інвестиційний портал Львівської області  

https://investhub.lviv.ua/ 

 

- Туристична карта Дядьковицької громади 

 https://dyadkovychi.org.ua/page/turistichna-mapa 

 

 

Завдання 2 Створення інвестиційних карт за допомогою 

сервісу Google Maps 

https://rivnerada.gov.ua/portal/landing
https://investhub.lviv.ua/
https://dyadkovychi.org.ua/page/turistichna-mapa
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Студентам необхідно створити інвестиційну або 

туристичну карту громади за допомогою сервісу Google Maps 

 

Завдання 3 Додавання кругових панорам до сервісу Google 

Maps 

 
 

Хід роботи 

1. На смартфон встановіть додаток «Google Перегляд 

вулиць». 

 
2. Користуючись підказками створіть та відредагуйте 

кругову панораму. 

3. Додайте панораму до Google Maps. 

4. Переглядайте панорами додані колегами. 

5. Також можна публікувати серії фотографій, зроблених за 

допомогою камери смартфона у Перегляді вулиць на 

Картах Google. Вони називаються Фотомаршрутами. 
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Лабораторна робота №12 Цифрове законодавство. 

Електронний підпис. Безпека цифрових комунікацій. 
 

Мета: Ознайомитись з юридичними аспектами ведення 

електронного бізнесу. 

 

Завдання 1 Ознайомлення з законом України про 

«Електронну комерцію» та особливостями укладення 

електронного договору 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/675-19 

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ 

Закон «Про електронну комерцію» передбачає 

використання при укладанні електронного договору: 

електронного підпису або електронного цифрового 

підпису, за умови використання засобу електронного цифрового 

підпису усіма сторонами електронного правочину; 

електронного підпису одноразовим ідентифікатором (дані 

в електронній формі у вигляді алфавітно-цифрової послідовності, 

що додаються до інших електронних даних особою, яка прийняла 

оферту, та надсилаються іншій стороні договору); 

аналога власноручного підпису (факсимільного 

відтворення підпису, іншого аналога власноручного підпису) – за 

письмовою згодою сторін, у якій мають міститися зразки 

відповідних аналогів власноручних підписів. 

електронний договір - домовленість двох або більше 

сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення 

цивільних прав і обов’язків та оформлена в електронній формі; 

Пропозиція укласти електронний договір (оферта) може 

бути зроблена шляхом: 

надсилання комерційного електронного повідомлення 

безпосередньо на електронну адресу покупця; 

розміщення у мережі Інтернет або інших інформаційно‑
телекомунікаційних системах. 

Підписання договору (Акцептування) в е-комерції може 

бути надано шляхом: 

надсилання електронного повідомлення; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/675-19
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заповнення заяви про прийняття такої пропозиції в 

електронній формі; 

вчиненням конклюдентних дій (наприклад, «кліком»). 

Згідно з Законом оферта вважається не прийнятою, якщо 

особа, яка її одержала, протягом строку для відповіді не 

здійснила оплату відповідно до умов пропозиції. 

Здійснення оплати без виконання інших умов або без 

надання усіх відомостей, визначених у оферті не вважається 

акцептом, а оплата підлягає поверненню. 

Тобто, до моменту оплати покупцем обраного товару 

договір не вважається укладеним. 

Хід роботи 

Знайдіть на сайті інтернет-магазину електронний договір 

(публічну оферту) та перевірте дотримання власниками сайту 

вимог закону «Про електронну комерцію» 

Обов’язкова інформація (Стаття 7 

закону) 

Інтернет-

магазин 1 

2 

повне найменування юридичної особи 

або прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи - підприємця 

  

місцезнаходження юридичної особи 

або місце реєстрації ФОП 

  

адреса електронної пошти та/або 

адреса інтернет-магазину; 

  

ідентифікаційний код для юридичної 

особи або реєстраційний номер 

облікової картки платника податків 

для фізичної особи - підприємця 

  

відомості про ліцензію (якщо 

господарська діяльність підлягає 

ліцензуванню),  

  

Інформація щодо включення податків 

у розрахунок вартості товару, роботи, 

послуги 

  

інформація про вартість доставки;   
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Завдання 2 Електронний підпис 

Електронний підпис необхідний для реалізації функцій 

електронної демократії, забезпечення доступу громадян та 

бізнесу до отримання публічних послуг онлайн, переходу до 

електронного документообігу та спрощення ведення бізнесу. 

Електронна ідентифікація регулюється Законом України 

«Про електронні довірчі послуги».  

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

 

Хід роботи 

1. Студентам необхідно ознайомитись з положеннями 

закону «Про електронні довірчі послуги» та відео з 

порадами щодо оформлення електронного підпису 

https://www.youtube.com/watch?v=m-KZJZFZTb0 

2 Оформити ЕЦП в сервісі Приват24 або на сервісі іншого 

банку. 

https://www.youtube.com/watch?v=RWVYPSvcpUE 

2. На порталі Дія сформувати запит на отримання 

сертифікату про вакцинацію та підписати його 

електронним підписом. 

 
 

Завдання 3 Інформаційна безпека електронного 

урядування 

 

https://www.youtube.com/watch?v=m-KZJZFZTb0
https://www.youtube.com/watch?v=RWVYPSvcpUE
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У сучасному світі інформація є найціннішим глобальним 

ресурсом, вартість та значимість якого важко оцінити. З огляду 

на це, забезпечення інформаційної безпеки є актуальною і 

важливою функцією державного управління. Економічний 

потенціал держави переважно визначається обсягом 

інформаційних ресурсів та рівнем розвитку інформаційної 

інфраструктури. Інформація постійно ускладнюється, змінюється 

якісно, зростає кількість її джерел і споживачів. Водночас 

збільшується уразливість сучасного інформаційного суспільства 

від недостовірної (а іноді й шкідливої) інформації, її 

несвоєчасного надходження, промислового шпигунства, 

кіберзлочинності, неналежної реклами та шахрайства у 

віртуальному просторі. В цих умовах держава повинна 

створювати адекватні наявним загрозам правові, організаційні, 

технічні та інші засоби та методи захисту інформаційного 

простору та безпосередньо важливої інформації, які є 

відображенням державної політики інформаційної безпеки 

 

Хід роботи 

- Знайдіть Інтернет-ресурси про правила безпеки по роботі 

з основними ресурсами Internet web, ftp, e-mail та з 

соціальними мережами. Зробіть висновки про культуру 

використання мережі Інтернет.  

- Знайдіть в мережі Інтернет відомі українські 

проекти: безпека дітей в Інтернеті, підготовку педагогів-

тренерів з безпеки в Інтернеті. Поясніть на прикладах 

підходи щодо захисту дітей та молоді від негативних 

інформаційних впливів як один із напрямів державної 

політики України. 

 

Завдання 4. Основні категорії інформації та правила 

інформаційної безпеки під час роботи з ресурсами Інтернет 

 

За допомогою інформаційних ресурсів мережі Інтернет 

виконайте аналіз найбільш розповсюджених видів сучасних 

комп’ютерних загроз: несанкціонованого доступу до 

інформаційних ресурсів та інформаційно-телекомунікаційних 
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систем; Інтернет-шахрайства та крадіжку коштів; роботу бот-

мереж (botnet) та DDoS-атак (Distributed Denial of Service); 

«крадіжку особистості» (Identity Theft). 

Спрогнозуйте ступінь їх потенційного впливу на функціонування 

систем електронного урядування в громаді. 

 

Завдання 5. Визначення загроз інформаційної безпеки 

в системах електронного урядування. 

Ознайомтесь з роботою та встановіть на робочі станції 

комп’ютерної лабораторії програмні засоби, що можуть 

забезпечувати моніторинг з витоку інформації: Mipko Employee 

Monitor, SmartWebCam, Actual Spy, Elite Keylogger, Spy And 

Control. 

 

Завдання 6. Протидія загрозам інформаційній безпеці в 

системах електронного урядування з використанням 

криптографічних програмних засобів в операційній системі 

Windows  

Ознайомтесь з роботою та встановіть на робочі станції 

комп’ютерної лабораторії програмні криптографічні засоби із 

захисту інформації в операційній системі Windows: TrueCrypt, 

Kruptos 2 Professional, Dekart Private Disk Light, FET XP. 
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