


 
 

 

 

 



1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників 

Характеристика дисципліни за 

формами навчання 

денна заочна 

Вид дисципліни  вибіркова 

Мова викладання, навчання та оцінювання українська 

Загальний обсяг кредитів / годин 4/120 

Курс  7 

Семестр  3 

Кількість змістових модулів з розподілом:  2 

Обсяг кредитів  4 

Обсяг годин, в тому числі:  120 

Аудиторні  16 

Модульний контроль  8 

Семестровий контроль  - 

Самостійна робота  96 

Форма семестрового контролю  Залік 
 

 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета: ознайомлення студентів з електронною демократією та 

електронною державою. 
 

Завданнями дисципліни є оволодіння такими компетентностями: 

ФК-9 Електронне урядування. Здатність організовувати та розробляти заходи щодо 

впровадження електронного урядування в різних сферах публічного управління та 

адміністрування. 

 

2. Результати навчання за дисципліною 

 

Студент має знати та розуміти:  
ПРН 4 Демонструвати знання й розуміння зв’язків обраного для поглибленого вивчення та 

дослідження кола теорій, проблем, задач з іншими предметами та сферами практичної 

діяльності 

ПРН 7 Знати й розуміти особливості електронного урядування в різних сферах публічного 

управління та адміністрування.  

Студент має вміти:  
ПРН 12 Бути здатним організовувати та розробляти заходи щодо впровадження 

електронного урядування в різних сферах публічного управління та 

адміністрування.  

ПРН 15 Застосовувати комп’ютерні технології, прикладні пакети, інші програмні 

продукти, інформаційні ресурси для розв’язування задач в галузі публічного 



управління та адміністрування.  

. 

2. Структура навчальної дисципліни 

Тематичний план для заочної форми навчання 

1. Структура навчальної дисципліни 

Назва змістових модулів, тем 
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Змістовий модуль 1  

Концептуальні підходи до визначення е-демократії 

Тема 1. Еволюція е-демократії. 

Розвиток е-демократії в Україні 

11,5 0,5   1  10 

Тема 2. Концепції е-демократії, її 

форми та моделі 

11,5 0,5   1  10 

Тема 3. Е-демократія як чинник 

підвищення ефективності комунікації 

громадськості й влади 

13 1   2  10 

Модульний контроль 4  

Разом 40 2   4  30 

Змістовий модуль 2 

Умови запровадження й ефективності е-демократії 

Тема 4. Умови запровадження е-

демократії та визначення базових 

понять 

18,5 0,5   2  16 

Тема 5.  Зарубіжний досвід е-

демократії 

18,5 0,5   2  16 

Тема 6. Особливості розміщення 

інформації у ЗМІ 

18.5 0,5   2  16 

Тема 7. Електронна демократія й 

особливості медіарилейшнз 

20.5 0,5   2  18 

Модульний контроль 4  

Разом 80 2   8  66 

Усього 120 4   12  96 

 

3. Програма навчальної дисципліни  

 



Змістовий модуль 1 

Концептуальні підходи до визначення е-демократії 

 

Тема 1. Еволюція е-демократії. Розвиток е-демократії в Україні 

Поняття “електронна демократія”. Виникнення поняття 

“теледемократія” (на межі 60–70-х рр.). Виникнення наприкінці 80-х рр. 

такого явища, як “електронна республіка”, теоретичною основою якого була 

розробка Ю.Хабермаса. Виникнення поняття “кібердемократія” – провісника 

власне електронної демократії. У 90-х рр. ХХ ст. з’являється концепція 

Г.Рейнгольда про “віртуальне співтовариство”.  

Розвиток е-демократії в Україні: І етап (2000–2001 рр.), що мав 

підготовчий характер: визначалися найбільш загальні аспекти використання 

сучасних ІКТ. ІІ етап (2002–2003 рр.), який безпосередньо пов’язаний із 

формуванням механізмів електронного уряду в Україні. ІІІ етап розпочався у 

2003 р. прийняттям постанови Кабінету Міністрів України “Про заходи щодо 

створення електронної інформаційної системи “Електронний уряд” (від 24 

лютого 2003 р. № 208). Початком IV етапу можна вважати 25 грудня 2013 р., 

коли розпорядженням Кабінету Міністрів України затверджено зміни до 

плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку електронного урядування в 

Україні (прийнятій 13 грудня 2010 р). Нині спостерігаємо V етап, що 

ознаменувався появою Міністерства цифрової трансформації України. 

 

Тема 2. Концепції е-демократії, її форми та моделі 

Залежно від аспектів демократії, що просуваються, е-демократія може 

використовувати різні технології для: 1) підвищення транспарентності 

політичного процесу; 2) посилення прямого залучення і участі громадян; 3) 

удосконалення якості формування думки-позиції шляхом відкриття нового 

простору для інформації і обговорення” 

Електронні форми демократії: прямі та непрямі. Найпростішою 

непрямою формою електронної демократії є організація голосування через 

світову мережу. Другою подібною формою є надання громадянам 

можливості обговорення рішень міської ради, або ж навіть парламенту. 

Наступною формою впровадження непрямих форм електронної демократії є 

“електронний уряд” (e-government). Концептуально ця форма вже набула 

конкретних ознак, але практичних варіантів реалізації наразі поки що надто 

мало, зокрема, експерименти зі створення електронного уряду проводилися в 

США, Канаді та Великій Британії.  

Межує з прямою електронною демократією афінського типу так звана 

“напівпряма електронна демократія” (semi-direct e-democracy). Найбільш 

радикальним варіантом є проект “демократії з відкритим кодом” (open source 

democracy).  

Моделі е-демократії розрізняють за функціями та особливостями 

застосування у різних регіонах світу.  За функціями моделі е-демократії 

поділяються так:  перша модель – підтримка інформаційними технологіями 

прямої демократії; друга модель – підтримка технологіями громад; третя 



модель – застосування технологій для оцінки громадської думки; четверта 

модель – використання технологій для обміркованого обговорення 

політичних реалій. За особливостями застосування розрізняють такі: 

американська модель е-урядування;  європейська модель (Західна, 

Центральна, Східна Європа);  азіатська модель втілюється в життя, 

спираючись на особливості управління в країнах Сход.  

 

Тема 3. Е-демократія як чинник підвищення ефективності 

комунікації громадськості й влади 

Е-демократія як механізм політичної взаємодії. Інструментарій 

електронного залучення. Згідно з досвідом, що набутий різними країнами, на 

залучення громадян до вироблення політики впливають три чинники: вибір 

часових рамок; цільове спрямування; інтегрування . Визначальними 

елементами участі громадян в управлінні державою із використанням ІКТ є: 

розміщення інформації про діяльність влади на сайтах органів влади (е-

інформування); інтерактивне обговорення громадянами на сайтах органів 

влади проблем розвитку суспільства (е-консультації); реагування влади на е-

петиції громадян (е-прийняття рішень). Основні виклики щодо електронного 

залучення: масштаб, спроможність, послідовність, оцінювання е-залучення, 

готовність. 

Участь громадськості як необхідна умова е-демократії. 

 

Змістовий модуль 2 

Умови запровадження й ефективності е-демократії 

 

Тема 4. Умови запровадження е-демократії та визначення базових 

понять 

Переваги е-демократії:  істотне зниження витрат на здійснення 

демократичних процедур;  зниження витрат на інтерактивні форми взаємодії 

з громадянами, що дозволяє органам державної влади більш повно 

враховувати думки різних соціальних груп при прийнятті рішень;  залучення 

громадян до прийняття рішень на більш ранніх стадіях і в більш тісній формі;  

залучення суспільних груп громадян з обмеженими можливостями, яким 

складно забезпечувати свої громадські права за «традиційними» формами 

демократичної участі; зміцнення довіри громадян до держави за рахунок 

іміджевих функцій нових комунікаційних каналів, створення у громадян 

ілюзії участі в прийнятті рішень. 

Умови для ефективного запровадження е-демократії:  активне надання 

всеосяжної, збалансованої та об’єктивної інформації, покликаної допомогти 

громадськості більш чітко розуміти проблеми, альтернативи, можливості 

та/або рішення демократичних проблем, що тісно пов’язане зі свободою 

інформації та свободою слова;  широке розуміння громадянства, що охоплює 

особи і групи осіб, які постійно проживають і інтегровані в політичну 

реальність, незалежно від національності; розширення громадської участі 

шляхом більшого залучення громадян та груп громадян, корпорацій, 



об’єднань і некомерційних організацій (НКО) в громадські справи, щоб вони 

могли впливати і покращувати якість та прийнятність результатів 

демократичних процесів; надання повноважень, зокрема, з підтримки 

громадських прав і надання ресурсів для участі в демократичних процесах; 

забезпечення включення – політичного та технологічного озброєння 

громадян незалежно від віку, статі, освіти, соціально-економічного стану, 

мови, особливих потреб і місця проживання; таке включення вимагає е-

компетентності людини у користуванні електронними 4 7 інструментами 

(знання, електронні навички, електронна готовність), наявних і доступних 

інструментів і поєднання електронних та неелектронних підходів; 

проведення дискусій, зокрема, дебатів на рівних, де люди публічно 

обговорюють, схвалюють і критикують точки зору один одного в ході 

змістовного, ввічливого обговорення питання та дії, необхідні для вирішення 

цього питання. 

Поняття «електронна демократія» включає «електронне» визначення 

базових понять політичного процесу: Е-парламент; Е-законодавство; Е-

правосуддя; Е-посередництво; Е-середовище; Е-вибори, е-референдуми та е-

ініціативи; Е-консультація; Е-ініціативи; Е-звернення; Е-агітація; Е-

підрахунок голосів та е-опитування.  

 

Тема 5.  Зарубіжний досвід е-демократії 

Теледемократія: основні питання - комп’ютерно-опосередкована 

комунікація може «подолати час і простір», виробити форми політичної 

участі; традиційні форми представницької демократії не можуть впоратися з 

місцевими формами демократії і розширенням прав. Це можливо через CMC 

та інші інтерактивні засоби масової інформації; демократичні ЗМІ необхідні 

як противага комерціалізації ЗМІ. Форми політичної участі – інформація; 

обговорення; голосування. Кращі форми демократії – пряма.  

Кібердемократія: основні питання - формування спільнот у 

віртуальному й фізичному просторах - основне завдання демократії; 

інформація стає первинним економічним ресурсом, бізнес і приватні особи 

можуть краще максимізувати власні блага через комп’ютерноопосередковану 

комунікацію; уможливлення децентралізованої, самокерованої форми 

правління, виступ проти зловживання держави владою (цензура, вторгнення 

в приватне життя тощо). Форми політичної участі – обговорення, політична 

діяльністью. Кращі форми демократії – пряма.  

Електронна демократизація: основні питання - комп’ютерно-

опосередкована комунікація дозволяє більш вільний доступ до 

найважливішої інформації уряду; електронні міські зібрання можуть 

створити необхідні зв’язки між громадськістю та владою для обговорення 

політичних питань і створити нове почуття спільності серед електорату; 

операційні та організаційні витрати можуть знижуватися, а громадянське 

суспільство посилюватися за допомоги комп’ютерно-опосередкована 

комунікація. Форми політичної участі – інформація; обговорення. Кращі 

форми демократії – представницька. 



Тема 6. Особливості розміщення інформації у ЗМІ 

Ефективність комунікації держави й суспільства багато в чому 

залежить від співпраці органів влади із засобами масової інформації. 

Дослідники зазначають: “Зростає значущість застосування стратегій 

соціального партнерства як механізму узгодження інтересів різноманітних 

соціальних суб’єктів у сучасному інформаційному середовищі”. Розміщення 

у ЗМІ повідомлень про діяльність влади – свідчення її відкритості й 

спрямованості на контакт, зацікавленості у підтримці своїх рішень. Лише в 

цьому разі можна розраховувати на результативний діалог, спрямований на 

розв’язання суспільних проблем, визначення пріоритетів розвитку. Без цього 

неможливо уявити поступ е-демократії. Однією із необхідних умов 

розміщення інформації у ЗМІ є наявність певної ознаки, а саме – 

відповідність поняттю “новина”. Журналістів насамперед приваблюють: 

якість товару чи послуги; значущість події; новизна; цікавість; подробиці; 

оригінальність; ексклюзивність; конфліктність; змагання; присутність ньюс-

мейкерів; спонсорство. 

Слід зважати також на те, що для ЗМІ важливішою буде подія не 

внутрішнього масштабу, цікава, скажімо, для колективу певного відомства. 

Орієнтація журналістів (власників, керівників видань, каналів) на запити 

споживачів інформації висуває свої вимоги до кола й рівня задіяних у події 

осіб. Звісно, завжди актуальними будуть новини загальнодержавного рівня, 

проте оригінальність подій, які відбуваються на нижчих рівнях, також 

можуть претендувати на увагу ЗМІ. 

 

Тема 7. Електронна демократія й особливості медіарилейшнз 

Сучасний розвиток мережі Інтернет, безперечно, сприяє прагненню 

органів влади доносити інформацію про свою діяльність широкій аудиторії. 

Розвиток е-урядування вимагає серед усього іншого й діяльності власних 

сайтів, адже якщо масова преса відмовляє у розміщенні новин на тій підставі, 

що, наприклад, площа заповнена публікаціями на потребу публіки, то обсяги 

інформації на сайті не мають такого жорсткого обмеження. Таким чином, 

перша особливість діяльності служби медіарилейшнз в умовах е-демократії – 

наявність власного сайта, порталу з розділом новин. Друга – можливість 

започаткування блогів і опублікування власної інформації, коментарів в 

інтернет-версіях друкованих видань, телеканалів. Третя – вихід на соціальні 

мережі (блоги, сторінки, щоденники в ЖЖ, Twitter, Facebook тощо). 

Скажімо, сторінки в Twitter мають навіть вищі посадовці чи керівники 

держав А.Меркель, Ю.Тимошенко, У.Чавес та ін. Органи місцевої влади 

також можуть використовувати соціальні мережі для ефективнішої 

комунікації із громадою. 

 



6. Контроль навчальних досягнень 

 

6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

Вид діяльності 

студента 
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Модуль 1 Модуль 2 
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Відвідування лекцій 1 1 1 1 1 

Відвідування 

практичних  занять 

1 2 2 4 4 

Робота на практичному 

занятті 

10 2 20 4 40 

Виконання завдань для 

самостійної роботи 

5 15 20 4 20 

Виконання модульної 

роботи 

25 2 50 2 50 

 - 93 - 115 

Максимальна кількість балів: 208 

Розрахунок коефіцієнта: 2.08 

 

 

6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання 

 
№ 

з/п 

Назва теми 

 

Кількість годин 

годин Балів 

1 Еволюція е-демократії. Розвиток е-демократії в Україні 

 

10 5 

2 Концепції е-демократії, її форми та моделі 

 

10 5 

3 Е-демократія як чинник підвищення ефективності 

комунікації громадськості й влади 

10 5 

4 Умови запровадження е-демократії та визначення базових 

понять 

16 5 

5 Зарубіжний досвід е-демократії 16 5 

6 Особливості розміщення інформації у ЗМІ 16 5 

7 Електронна демократія й особливості медіарилейшнз 18 5 

Критерії оцінювання завдань на практичних заняттях: 

100% від зазначеного балу – відмінний рівень виконання з можливими незначними 

недоліками 

80-90% від зазначеного балу - достатньо високий рівень виконання без суттєвих (грубих) 

помилок 

70-80% від зазначеного балу  – в цілому добрий рівень виконання з незначною кількістю 

помилок 

60-70% – посередній рівень знань виконання із значною кількістю недоліків 

50-60% – мінімально можливий допустимий рівень виконання 



 Усього годин 96 35 

 Критерії оцінювання:  

5 балів – відмінний рівень виконання з можливими незначними недоліками 

4 бали  – в цілому добрий рівень виконання з незначною кількістю помилок 

3 бали – посередній рівень знань виконання із значною кількістю недоліків 

2 бали– мінімально можливий допустимий рівень виконання 

 

6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання.   

     

Модульний  контроль є складовою поточного контролю і здійснюється 

в формі виконання студентом модульного контрольного завдання 

контрольної роботи) згідно затвердженого графіку. Кількість модульних 

контрольних – 4. Максимальний бал модульного контролю складає 25.  

 Об’єктом оцінювання знань студентів є програмний матеріал 

дисципліни, засвоєння якого, відповідно, перевіряється під час модульного 

контролю. Об’єктами змістового модульного контролю знань студентів є: 

знання, уміння та навички студентів, виконання модульних контрольних 

завдань. При виконанні модульних (контрольних) завдань оцінці підлягають 

теоретичні знання та практичні навички, яких набули студенти після 

опанування певного модуля.   

Модульний контроль може проводитись у формі тестів, ситуаційних 

завдань. 
Критерії оцінювання модульної контрольної роботи 

Кількість 

балів 

Критерії оцінювання 

25 В повному обсязі володіє матеріалом, вільно й аргументовано його викладає, 

глибоко та  всебічно розкриває зміст теоретичних питань та практичних 

завдань, використовуючи професійну термінологію; стилістично грамотно 

викладає матеріал. 

24-20 Достатньо повно володіє матеріалом, обґрунтовано його викладає, розкриває 

зміст теоретичних питань та практичних завдань, застосовуючи професійну 

термінологію. Проте виклад окремих питань недостатньо змістовний та 

аргументований, допущені окремі несуттєві неточності та незначні помилки.  

19-15 Загалом володіє навчальним матеріалом  і  термінологією, викладає основний 

зміст питання, але без  глибокого всебічного аналізу, обґрунтування та 

аргументації.. Допускає окремі суттєві неточності та помилки.  

14-10 Володіє навчальним матеріалом не в повному обсязі, викладає його 

фрагментарно, без обґрунтування, недостатньо розкриває зміст теоретичних 

питань та практичних завдань, допускає суттєві неточності. 

9-5 Частково  володіє навчальним матеріалом, не в змозі викласти зміст 

більшості питань, допускаючи при цьому суттєві помилки. Аиявляє 

недостатнє знання професійної  термінології. 

4-0 Не  володіє навчальним матеріалом та не в змозі його викласти, не розуміє 

змісту  теоретичних питань та практичних завдань.  

 

http://elearning.kubg.edu.ua/mod/page/view.php?id=150454


6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання 

(відсутній) 

      

6.5. Шкала відповідності оцінок 

Оцінка Кількість балів 

Відмінно 100-90 

Дуже добре 82-89 

Добре 75-81 

Задовільно 69-74 

Достатньо 60-68 

Незадовільно 0-59 

 

 



7. Навчально-методична карта дисципліни «Електронна демократія та електронна держава» 

Разом: 120 год., лекції – 4 год., практичні заняття – 12 год.,  самостійна робота – 96 год., модульний контроль –8 год. 

Тиждень І-ІІ ІІІ-ІV V-VІ VІІ-VІІІ ІХ-Х ХІ-ХІІ ХІІІ-ХІV ХV-ХVІ 

Модулі Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

Назва 

Модуля 
Концептуальні підходи до визначення е-демократії Умови запровадження й ефективності е-демократії 

 

Кількість балів за 

модуль 

43  балів 65  балів 

Лекції 1 2 

Дати    

 

Теми 

 Лекцій 

Еволюція е-демократії. Розвиток е-демократії в Україні 

Концепції е-демократії, її форми та моделі 

Е-демократія як чинник підвищення ефективності комунікації 

громадськості й влади 
 

Умови запровадження е-демократії та визначення базових 

понять 

Зарубіжний досвід е-демократії 

Особливості розміщення інформації у ЗМІ 

Електронна демократія й особливості медіарилейшнз 

 

Теми семінарських 

/практичних 

Занять 

Еволюція е-демократії. 

Розвиток е-демократії в 

Україні 

Концепції е-демократії, її 

форми та моделі 

Е-демократія як чинник 

підвищення ефективності 

комунікації громадськості й 

влади 
 

Умови 

запровадженн

я е-демократії 

та визначення 

базових 

понять 
 

Зарубіжний 

досвід е-

демократії 
 

Особливості 

розміщення 

інформації у 

ЗМІї 
 

Електронна 

демократія й 

особливості 

медіарилейш

нз 

Самостійна робота  (5 балів) (5 балів)  (5 балів)  (5 балів) (5 балів)  (5 балів) 

 

 (5 балів) 

Види поточного 

контролю 

Модульна контрольна робота 1(25 балів) Модульна контрольна робота  2(25 балів) Модульна контрольна робота  3(25 

балів) 

Модульна контрольна робота 4(25 

балів) 

Загалом 
208 

Підсумковий 

контроль 

ЗАЛІК 

Коефіцієнт приведення навчального рейтингу студентів у 100-бальну шкалу – 2,08 



8. Рекомендовані джерела 

Базова 

1. Директива Європейського Парламенту та Ради "Про правовий захист 

баз даних": Міжнародний документ від 11.03.1996 № 96/9/ЄС 

2. Конвенція про кіберзлочинність: Міжнародний документ від 

23.11.2001 № 994_575 

3. Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам 

Ради Європи "Про ролі та обов'язки Інтернет-посередників": Міжнародний 

документ від 07.03.2018 № CM/Rec(2018)2 

4. Рекомендація Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам 

Ради Європи "Про захист недоторканності приватного життя в Інтернеті": 

Міжнародний документ від 23.02.1999 № R(99)5 

5. Про адміністративні послуги: Закон від 06.09.2012 № 5203-VI 

6. Про доступ до публічної інформації: Закон від 13.01.2011 № 2939-VI 

7. Про інформацію: Закон від 02.10.1992 № 2657-XII. 

Редакція від 16.07.2019 

8. Про Концепцію Національної програми інформатизації: Закон від 

04.02.1998 № 75/98-ВР. Редакція від 11.08.2013 

9. Про затвердження Положення про Державне агентство з питань 

електронного урядування України: Постанова КМУвід 01.10.2014 № 492 

10. Про схвалення Концепції створення та функціонування 

інформаційної системи електронної взаємодії державних електронних 

інформаційних ресурсів: Розпорядження КМУвід 05.09.2012 № 634-р 

11. Про запровадження Національної системи індикаторів розвитку 

інформаційного суспільства: Постанова КМУ від 28.11.2012 № 1134 

12. Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного порталу 

адміністративних послуг: Постанова КМУ від 03.01.2013 № 13 

13. Про схвалення Стратегії розвитку інформаційного суспільства в 

Україні: Розпорядження КМУ від 15.05.2013 № 386-р 

14. Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції 

створення та функціонування інформаційної системи електронної взаємодії 

державних електронних інформаційних ресурсів: Розпорядження КМУ від 

11.07.2013 № 517-р 

15. Про затвердження плану заходів щодо створення Єдиного 

державного порталу адміністративних послуг: Розпорядження КМУ від 

11.09.2013 № 718-р 

16. Про схвалення Концепції розвитку системи електронних послуг в 

Україні: Розпорядження КМУ від 16.11.2016 № 918-р 

17. Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в 

Україні: Розпорядження КМУ від 20.09.2017 № 649-р 

18. Про схвалення Концепції розвитку електронної демократії в Україні 

та плану заходів щодо її реалізації: Розпорядження КМУ від 08.11.2017 № 

797-р 

https://www.e.gov.ua/ua/npa/direktiva-yevropejskogo-parlamentu-ta-radi-vid-pro-pravovij-zahist-baz-danih
https://www.e.gov.ua/ua/npa/direktiva-yevropejskogo-parlamentu-ta-radi-vid-pro-pravovij-zahist-baz-danih
https://www.e.gov.ua/ua/npa/konvenciya-vid-23112001-konvenciya-pro-kiberzlochinnist
https://www.e.gov.ua/ua/npa/rekomendaciyi-komitetu-ministriv-radi-yevropi-derzhavam-chlenam-radi-yevropi-vid-07032018-cmrec20182-pro-roli-ta-obovyazki-internet-poserednikiv
https://www.e.gov.ua/ua/npa/rekomendaciyi-komitetu-ministriv-radi-yevropi-derzhavam-chlenam-radi-yevropi-vid-07032018-cmrec20182-pro-roli-ta-obovyazki-internet-poserednikiv
https://www.e.gov.ua/ua/npa/rekomendaciya-komitetu-ministriv-radi-yevropi-derzhavam-chlenam-radi-yevropi-vid-pro-zahist-nedotorkannosti-privatnogo-zhittya-v-interneti
https://www.e.gov.ua/ua/npa/rekomendaciya-komitetu-ministriv-radi-yevropi-derzhavam-chlenam-radi-yevropi-vid-pro-zahist-nedotorkannosti-privatnogo-zhittya-v-interneti
https://www.e.gov.ua/ua/npa/zakon-ukrayini-vid-06092012-5203-vi-pro-administrativni-poslugi
https://www.e.gov.ua/ua/npa/zakon-ukrayini-pro-dostup-do-publichnoyi-informaciyi
https://www.e.gov.ua/ua/npa/postanova-kabinetu-ministriv-ukrayini-vid-1-zhovtnya-2014-r-492-pro-zatverdzhennya-polozhennya-pro-derzhavne-agentstvo-z-pitan-elektronnogo-uryaduvannya-ukrayini
https://www.e.gov.ua/ua/npa/postanova-kabinetu-ministriv-ukrayini-vid-1-zhovtnya-2014-r-492-pro-zatverdzhennya-polozhennya-pro-derzhavne-agentstvo-z-pitan-elektronnogo-uryaduvannya-ukrayini
https://www.e.gov.ua/ua/npa/pro-shvalennya-koncepciyi-stvorennya-ta-funkcionuvannya-informacijnoyi-sistemi-elektronnoyi-vzayemodiyi-derzhavnih-elektronnih-informacijnih-resursiv
https://www.e.gov.ua/ua/npa/pro-shvalennya-koncepciyi-stvorennya-ta-funkcionuvannya-informacijnoyi-sistemi-elektronnoyi-vzayemodiyi-derzhavnih-elektronnih-informacijnih-resursiv
https://www.e.gov.ua/ua/npa/pro-shvalennya-koncepciyi-stvorennya-ta-funkcionuvannya-informacijnoyi-sistemi-elektronnoyi-vzayemodiyi-derzhavnih-elektronnih-informacijnih-resursiv
https://www.e.gov.ua/ua/npa/postanova-kabinetu-ministriv-ukrayini-pro-zaprovadzhennya-nacionalnoyi-sistemi-indikatoriv-rozvitku-informacijnogo-suspilstva
https://www.e.gov.ua/ua/npa/postanova-kabinetu-ministriv-ukrayini-pro-zaprovadzhennya-nacionalnoyi-sistemi-indikatoriv-rozvitku-informacijnogo-suspilstva
https://www.e.gov.ua/ua/npa/postanova-kabinetu-ministriv-ukrayini-pro-zatverdzhennya-poryadku-vedennya-yedinogo-derzhavnogo-portalu-administrativnih-poslug
https://www.e.gov.ua/ua/npa/postanova-kabinetu-ministriv-ukrayini-pro-zatverdzhennya-poryadku-vedennya-yedinogo-derzhavnogo-portalu-administrativnih-poslug
https://www.e.gov.ua/ua/npa/rozporyadzhennya-kabinetu-ministriv-ukrayini-pro-shvalennya-strategiyi-rozvitku-informacijnogo-suspilstva-v-ukrayini
https://www.e.gov.ua/ua/npa/rozporyadzhennya-kabinetu-ministriv-ukrayini-pro-shvalennya-strategiyi-rozvitku-informacijnogo-suspilstva-v-ukrayini
https://www.e.gov.ua/ua/npa/rozporyadzhennya-kabinetu-ministriv-ukrayini-pro-zatverdzhennya-planu-zahodiv-shchodo-stvorennya-yedinogo-derzhavnogo-portalu-administrativnih-poslug
https://www.e.gov.ua/ua/npa/rozporyadzhennya-kabinetu-ministriv-ukrayini-pro-zatverdzhennya-planu-zahodiv-shchodo-stvorennya-yedinogo-derzhavnogo-portalu-administrativnih-poslug
https://www.e.gov.ua/ua/npa/rozporyadzhennya-kabinetu-ministriv-ukrayini-pro-shvalennya-koncepciyi-rozvitku-sistemi-elektronnih-poslug-v-ukrayini
https://www.e.gov.ua/ua/npa/rozporyadzhennya-kabinetu-ministriv-ukrayini-pro-shvalennya-koncepciyi-rozvitku-sistemi-elektronnih-poslug-v-ukrayini
https://www.e.gov.ua/ua/npa/rozporyadzhennya-kabinetu-ministriv-ukrayini-pro-shvalennya-koncepciyi-rozvitku-elektronnogo-uryaduvannya-v-ukrayini
https://www.e.gov.ua/ua/npa/rozporyadzhennya-kabinetu-ministriv-ukrayini-pro-shvalennya-koncepciyi-rozvitku-elektronnogo-uryaduvannya-v-ukrayini
https://www.e.gov.ua/ua/npa/rozporyadzhennya-kabinetu-ministriv-ukrayini-pro-shvalennya-koncepciyi-rozvitku-elektronnoyi-demokratiyi-v-ukrayini-ta-planu-zahodiv-shchodo-yiyi-realizaciyi
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