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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Самостійна робота є невід’ємною складовою освітнього 

процесу та основним засобом оволодіння студентами навчальним 

матеріалом у час, вільний від обов’язкових навчальних занять. Для 

самостійної роботи студентам запропоновано ряд завдань, що 

мають підсумувати знання, отримані при вивченні поточних тем 

курсу. Теми пов’язані з матеріалом, який студенти вивчають на 

заняттях. Вивчення тем, що винесені на самостійну роботу, 

дозволить студентам систематизувати знання курсу. Виконання 

завдань самостійної роботи вимагає від студентів глибокого 

володіння матеріалом, отриманим під час поточних занять, розвиває 

вміння самостійного дослідження проблем, пошуку та аналізу 

спеціальної і загальнометодологічної літератури, вміння викладати 

та відстоювати власну точку зору. 

Мета вивчення дисципліни "Основи електронного урядування" 

–  одержання знань про можливості використання нових інформа-

ційно-комунікаційних технологій у органах державної влади з ме-

тою підвищення ефективності державного управління в умовах роз-

витку 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 інформаційно-

го 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 інформа-

ційного суспільства в країнах з різним рівнем економічного розвит-

ку. 

     У результаті вивчення навчальної дисципліни студент: 

 повинен знати:  

- закономірності і проблеми створення і розвитку системи еле-

ктронного     урядування;  
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- нормативно-правове  забезпечення  функціонування  системи 

електронного урядування; 

  - основні напрями  електронної  взаємодії між  державою  та  

суспільством; 

- загальні  принципи  побудови та функціонування інтегрова-

них систем електронного документообігу; 

- сутність  понять «цифрова  нерівність», «інформаційна  без-

пека». 

повинен вміти: 

- формулювати загальні вимоги до впровадження та функціо-

нування систем електронного урядування; 

-  визначати  основні  вимоги  до  створення  та  функціонуван-

ня 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. 

 

 

Таблиця 1 

Розподіл годин самостійної роботи студентів 

 

№ 

з\п 
Види навчальної діяльності 

Обсяг часу, годин 

денна форма навчання 

1 Опрацювання лекційного матеріалу 
35 

2 Підготовка до практичних занять 

3 

Самостійна робота (опрацювання 

окремих частин тем, які не 

викладаються на лекціях) 

8 

4 Підготовка до контрольних заходів 9 

6 Разом 52 
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1. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

Під час виконання самостійної роботи студенти поглиблюють 

отримані знання та самостійно вивчають матеріали окремих тем  

шляхом опрацювання відповідної літератури, здійснюють 

підготовку до практичних занять та залікових модулів (див. табл. 2). 

Таблиця 2 

Завдання для самостійної роботи 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кіль-

кість 

годин 

1 
Тема 1. Передумови виникнення системи елект-

ронного урядування 
6 

2 Тема 2. Вимоги до впровадження та функціону-

вання електронного урядування 
6 

3 
Тема 3. Нормативно-правове забезпечення дія-

льності електронного  урядування в Україні 
6 

4 Тема 4. Світова практика нормативного регулю-

вання діяльності електронного урядування 
6 

5 
Тема 5. Схеми електронної взаємодії між держа-

вою і суспільством 
7 

6 Тема 6. Основні вимоги до створення та функці-

онування порталів органів державної влади 
7 

7 
Тема 7. Цифрова нерівність при впровадженні 

системи електронного урядування 
7 

8 Тема 8. Інформаційна безпека в системі елект-

ронного урядування 
7 

Разом  52 
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2. ПІДГОТОВКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ 
 РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

 

 

Змістовий модуль 1. 

 Електронне урядування як елемент інформаційного  

суспільства. Нормативна база  

регулювання системи електронного урядування  

    

Тема 1. Передумови виникнення системи електронного 

урядування 

Питання для самостійного опрацювання 

Еволюція концепції електронного урядування: перехід від ін-

формаційної присутності в мережі до транзакцій у режимі онлайн. 

Особливості концепцій і способів реалізації електронного уря-

дування в різних країнах світу: спільне і відмінності. Стратегія роз-

витку електронних державних послуг. 

 
Тема 2. Вимоги до впровадження та функціонування 

 електронного урядування 

Питання для самостійного опрацювання 

Основні засади ефективного впровадження електронного уря-

дування. Основні етапи впровадження інтегрованої моделі системи 

електронного урядування. Вимоги до систем електронного уряду-

вання. 

Тема 3. Нормативно-правове забезпечення діяльності  

електронного урядування в Україні 
Питання для самостійного опрацювання 

Законодавчі акти, що регулюють процеси інформатизації орга-

нів державної влади і управління. Основні поняття. 

 

Тема 4. Світова практика нормативного регулювання 

діяльності електронного урядування 

Питання для самостійного опрацювання 

Принципи електронної демократії, якості державних послуг, 

доступу до державних послуг, розвиток е-освіченості, приватність і 

захист даних та ін. 
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Змістовий модуль 2. 

 Основні напрями е-взаємодії держави та суспільства 

 

Тема 5. Схеми електронної взаємодії між державою 

і суспільством 

Питання для самостійного опрацювання 

Основні види класифікації взаємодії між державною та суспі-

льством. Взаємодія "Уряд-Уряд" (02в), "Уряд-Бізнес" (в2Б), "Уряд-

Громадяни" (в2С), їх призначення, необхідні інформаційні ресурси 

для реалізації.  

 

Тема 6. Основні вимоги до створення та функціонування 

 порталів органів державної влади 

Питання для самостійного опрацювання 

Основні вимоги до створення та функціонування порталів 

органів державної влади. Рівні інтерактивності порталів органів 

державної влади. Вимоги до урядових ресурсів, розміщених на пор-

талах органів державної влади. 

 

Тема 7. Цифрова нерівність при впровадженні системи  

електронного урядування 

Питання для самостійного опрацювання 

Основні проблеми, вирішення яких буде сприяти вирішенню 

питання „цифрового розриву". 

 

Тема 8. Інформаційна безпека в системі електронного  

урядування 

Питання для самостійного опрацювання 

Кіберзлочинність. Основні перешкоди на шляху боротьби із кі-

берзлочинністю. Система інформаційної безпеки відносин соціаль-

них об'єктів у межах впровадження електронного урядування: фор-

ми взаємодії - чинник загрози - можливий наслідок - шляхи запобі-

гання загрозам. 

 

3. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

Самостійна робота студентів передбачає наступні методи 

навчання: 

- підготовку і презентацію проблемної лекції; 
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- підготовку і презентацію міні-лекції; 

- підготовку і презентацію реферату; 

- підготовка тестів з визначеної теми; 

- завдання для індивідуальної роботи студентів. 

 

4. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

 

Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни 

проводиться в письмовій формі. Контрольні завдання за змістовним 

модулем включають тестові питання та одна задача. 

Контроль самостійної роботи проводиться: 

- з лекційного матеріалу – шляхом перевірки конспектів; 

- з практичних занять – з допомогою перевірки виконаних завдань; 

- за індивідуальним дослідним завданням – з допомогою перевірки 

та захисту звіту про самостійну роботу. 

Усі форми контролю включено до 100-бальної шкали оцінки. 

 

5. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Змістовий  

модуль №1 

Змістовий 

модуль № 2 

Змістовий 

модуль № 3 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 100 

12 12 12 12 12 12 13 13 

Т1, Т2 ... Т8 – теми змістових модулів. 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для заліку 

90 – 100 А 

 

 

зараховано 

82-89 В 

74-81 С 

64-73 D 

60-63 Е  

35-59 FX 
не зараховано з можливістю  

повторного складання 
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0-34 F 

не зараховано з обов’язковим 

повторним вивченням 

 дисципліни 
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