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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Практичні заняття із дисципліни «Основи електронного 

урядування » розраховані на студентів, які навчаються за освітньо-

кваліфікаційними програмами підготовки бакалаврів відповідно до 

вимог Європейської кредитно-трансферної системи (ЕСТS). 

Мета вивчення дисципліни "Основи електронного урядування" –  

одержання знань про можливості використання нових інформаційно-

комунікаційних технологій у органах державної влади з метою 

підвищення ефективності державного управління в умовах розвитку 

інформаційного суспільства і демократизації суспільного життя. 

Основними завданнями навчальної дисципліни є: 

- дослідження поняття про інформатизацію;  основні принципи 

переходу до інформаційного суспільства; 

- глобальна мережа Інтернет і її роль у побудові інформаційного 

суспільства;  

- вивчення державної політики в галузі інформатизації; 

- ознайомлення із трансформацією економічних і політичних 

інститутів в умовах переходу до інформаційного суспільства; 

- дослідження напрямів розвитку технологій інформаційного 

суспільства в країнах ЄС;  стан і проблеми формування 

інформаційного суспільства в країнах з різним рівнем економічного 

розвитку. 

     У результаті вивчення навчальної дисципліни студент: 

 повинен знати:  

- закономірності і проблеми створення і розвитку системи 

електронного     урядування;  

- нормативно-правове  забезпечення  функціонування  системи 

електронного урядування; 

  - основні напрями  електронної  взаємодії між  державою  та  

суспільством; 

- загальні  принципи  побудови та функціонування інтегрованих 

систем електронного документообігу; 

- сутність  понять «цифрова  нерівність», «інформаційна  

безпека». 

повинен вміти: 

- формулювати загальні вимоги до впровадження та 

функціонування систем електронного урядування; 
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-  визначати  основні  вимоги  до  створення  та  функціонування 

сайтів органів державної влади;  

-  виявляти  протиріччя і  перешкоди, що виникають у процесі 

встановлення автоматизованих систем документообігу в органах 

державної влади;  

-  виявляти загрози інформаційній безпеці особистості. 

 

 

2. ТЕМАТИКА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ  

 

Практичне заняття № 1 

Тема: архітектура інформаційних систем у державних організаціях 

Мета: ознайомлення із поняттям «архітектура інформаційних 

систем у державних організаціях», практичне застосування 

архітектури інформаційних систем. 

Норма часу (за навчальною програмою): 4 год. 

Рекомендована література: 1, 2 ,3, 4, 7, 8, 9, 12, 13, 14 , 16, 17, 19. 

 

Практичне заняття № 2 

Тема: єдина федеральна архітектура , компонентна модель 

прикладних систем і послуг  

Мета: практичне ознайомлення із єдиною федеральною 

архітектурою як компонентну модель прикладних систем і послуг. 

Норма часу (за навчальною програмою): 4 год. 

Рекомендована література: 1, 2 ,3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 19. 

 

Практичне заняття № 3 

Тема: модель опису архітектури електронного уряду. 

Мета: набуття навиків здійснювати моделювання опису 

архітектури електронного уряду. 

Норма часу (за навчальною програмою): 4 год. 

Рекомендована література: 1, 2 ,3, 4, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19. 

 

Практичне заняття № 4 

Тема: архітектурна модель «Електронного уряду». 

Мета ознайомлення та набуття початкових навиків у дослідженні 

архітектурної моделі «Електронного уряду».  

Норма часу (за навчальною програмою): 4 год. 

Рекомендована література: 1, 2 , 3, 4,  8, 9, 10, 11, 12, 13, 19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5

Практичне заняття № 5 

Тема: архітектурна модель центрального урядового порталу 

Мета: ознайомлення та набуття початкових навиків у 

дослідженні архітектурної моделі цетрального урядового порталу. 

Норма часу (за навчальною програмою): 4 год. 

Рекомендована література: 1, 2 ,3, 7, 8, 9, 10, 11, 14 , 15, 16, 17. 

 

Практичне заняття № 6 

Тема: моделі надання державних послуг.  

Мета: набуття навиків у моделюванні надання державних послуг. 

Норма часу (за навчальною програмою): 4 год. 

Рекомендована література: 1, 2 ,3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13. 

 

Практичне заняття № 7 

Тема: моделі взаємодії громадян з державою 

 Мета: набуття навиків у моделюванні взаємодії громадян з 

державою. 

Норма часу (за навчальною програмою): 4 год. 

Рекомендована література: 1, 2 ,3, 4,  5, 6, 13, 14 , 15, 16, 18, 19. 

 

3. ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що 

виконуються на практичних, індивідуальних заняттях та 

консультаціях, результати самостійної роботи студентів) проводиться 

за такими критеріями: 

Розрахункові завдання, задачі, лабораторні роботи (у % від 

кількості балів, виділених на завдання із заокругленням до цілого 

числа): 

0%  – завдання не виконано; 

40% – завдання виконано частково та містить суттєві помилки 

методичного або розрахункового характеру; 

60% – завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки у 

розрахунках або в методиці; 

80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі 

несуттєві недоліки (розмірності, висновки, оформлення тощо); 

100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 
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Ситуаційні вправи, конкретні ситуації та інші завдання творчого 

характеру (у % від кількості балів, виділених на завдання із 

заокругленням до цілого числа): 

0%  – завдання не виконано; 

40%  – завдання виконано частково, висновки не 

аргументовані і не конкретні, звіт підготовлено недбало; 

60% – завдання виконано повністю, висновки містять окремі 

недоліки, судження студента не достатньо аргументовані, звіт 

підготовлено з незначним відхиленням від вимог;  

80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі 

несуттєві недоліки не системного характеру; 

100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 

 

 Підсумкові оцінки з навчальної дисципліни «Діловодство в органах 

державного управління та місцевого самоврядування» виставляються 

студентам за сумарною кількістю набраних балів, отриманих в 

результаті поточного контролю.   

 Позитивні оцінки виставляються тільки тим студентам, які 

виконали всі види навчальної роботи, передбачені робочою 

програмою навчальної дисципліни і набрали за результатами 

поточного контролю не менше 60 балів. 
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