


 



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  6 

Семестр  2 

Кількість змістових модулів з розподілом:  2 

Обсяг кредитів  4 

Обсяг годин, в тому числі:  120 

Аудиторні  16 

Модульний контроль  4 

Семестровий контроль  - 

Самостійна робота  96 

Форма семестрового контролю  залік 
 

 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета: ознайомлення студентів з системою електронного врядування 

сьогодення, різноманітними концепціями та практикою його реалізації. 

Завданнями дисципліни є оволодіння такими компетентностями: 

І. Загальнопредметні компетентності: 
ЗК-11 Інформаційна та ІКТ-грамотність. Здатність до пошуку, оброблення й аналізу 

необхідної для розв’язування навчальних, наукових і професійних завдань інформації з 

різних джерел із дотриманням етичних та правових норм; навички використання 

інформаційно-комунікаційних, комп’ютерних технологій як інструменту набуття знань та 

умінь, а також презентації проблеми, задачі, відомих чи власних результатів тощо. 

 

ІІ. Фахові  компетентності: 
ФК-5 Інформатична компетентність. Здатність і готовність до ефективного 

використання знань і умінь та застосування сучасних засобів інформаційних та 

комп’ютерних технологій, прикладних програмних пакетів для розв’язання задач у 

галузі публічного управління та адміністрування. 

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 7 Знати й розуміти особливості електронного урядування в різних сферах публічного 

управління та адміністрування.  

 

Студент має вміти:  
ПРН 11 Демонструвати уміння використовувати загально-наукові та спеціальні методи 

наукового пізнання при розв’язуванні теоретичних та прикладних задач і проблем 

у галузі публічного управління та адміністрування, які потребують, зокрема, 

інтеграції набутих знань, методів з різних дисциплін. 

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.  

ПРН 16 Застосовувати нові підходи для вироблення стратегії прийняття рішень у 

складних непередбачуваних умовах. 

ПРН 18 Усвідомлювати обмеженість власних знань і потребу постійного навчання, 

демонструвати здатність раціональними способами самостійно шукати джерела 

інформації з певного кола питань, зокрема, й іноземними мовами, аналізувати 

знайдену інформацію, поповнювати свої знання й набувати уміння.  

. 

 

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  

Сутність та особливості системи електронного урядування 

Тема 1. Визначення та сутність 

системи електронного урядування 

14 1 1    12 

Тема 2. Передумови виникнення 

системи електронного урядування 

14 1 1    12 

Тема 3. Вимоги до впровадження та 

функціонування електронного 

14 1 1    12 



урядування 

Тема 4. Системи електронного 

урядування та політичний розвиток 
 

14 1 1    12 

Модульний контроль 4  

Разом 60 4 4    48 

Змістовий модуль 2 

Особливості розробки та реалізації електронного урядування країн світу та сучасної 

України 

Тема 5. Особливості забезпечення 

діяльності електронного урядування в 

Україні та світі 

18 1 1    16 

Тема 6. Основні напрями взаємодії 

держави та суспільства 

18 1 1    16 

Тема 7. Перспективи та виклики 

сьогодення в контексті забезпечення 

безпеки в системі електронного 

урядування. 

20 2 2    16 

Модульний контроль 4  

Разом 60 4 4-    48 

Усього 120 8 8    96 

 

3. Програма навчальної дисципліни  

 

 

Змістовий модуль 1. Сутність та особливості системи електронного 

урядування 

 

Тема 1. Визначення та сутність системи електронного урядування   

Концептуальні засади системи електронного урядування. Специфіка 

визначення системи електронного урядування. Передумови становлення 

державної політики. Політико - управлінські основи системи електронного 

урядування. Суб'єкти формування системи електронного урядування. 

Взаємозв’язок системи електронного урядування та розвитку суспільства. 

Державна політика-державне управління- системи електронного урядування: 

методологічні основи. 

 

Тема 2. Передумови виникнення системи електронного урядування 
Електронне урядування як елемент інформаційного суспільства. 

Проблеми ефективності державного управління. Еволюція підходів до 

підвищення ефективності державного управління наприкінці XX ст. Місце і 

роль держави в інформаційну епоху. Виникнення концепції електронного 

урядування. Передумови розвитку електронного урядування. Цілі і завдання 

інформатизації державного управління. Еволюція концепції електронного 



урядування: перехід від інформаційної присутності в мережі до транзакцій у 

режимі он-лайн. Особливості концепцій і способів реалізації електронного 

урядування в різних країнах світу: спільне і відмінності. Стратегія розвитку 

електронних державних послуг. 

 

Тема 3. Вимоги до впровадження та функціонування електронного 

урядування 

Рівні розвиненості системи електронного урядування: кібернетичний 

офіс, бюрократична структура, сервісне агентство, повністю електронне 

урядування. Основні засади ефективного впровадження електронного 

урядування. Основні етапи впровадження інтегрованої моделі системи 

електронного урядування. Вимоги до систем електронного урядування. 

 

Тема 4. Системи електронного урядування та політичний розвиток 

Політична система суспільства як основа політичного розвитку.  

Політична влада, державне управління, система електронного урядування: 

сутність та характер взаємодії. Основні тенденції і особливості реформування 

простору взаємодії політичних інституцій, державного управління та системи 

електронного урядування сучасної України.   

 

Змістовий модуль 2. Особливості розробки та реалізації 

електронного урядування країн світу та сучасної України 

 

Тема 5.  
Основні нормативно-законодавчі акти в галузі інформації та процесів 

інформатизації. Основні поняття. Основні завдання Національної програми 

інформатизації. Законодавчі акти, що регулюють процеси інформатизації 

органів державної влади і управління. Основні поняття. Світова практика 

нормативного регулювання діяльності електронного урядування. Базові 

принципи електронного урядування в країнах Об'єднаної Європи. Принципи 

електронної демократії, якості державних послуг, доступу до державних 

послуг, розвиток е-освіченості, приватність і захист даних та ін. 

 

 

Тема 6. Основні напрями взаємодії держави та суспільства   

Схеми електронної взаємодії між державою і суспільством. Основні види 

класифікації взаємодії між державною та суспільством. Взаємодія “Уряд-

Уряд" (G2G), “Уряд-Бізнес” (G2B), “Уряд-Громадяни" (G2C), їх призначення, 

необхідні інформаційні ресурси для реалізації. Інформаційні комунікаційні та 

транзакційні послуги, що надаються державою. 

 

Тема 7. Перспективи та виклики сьогодення в контексті забезпечення 

безпеки в системі електронного урядування 
Поняття про інформаційну безпеку. Об’єкти інформаційної безпеки. 

Соціальний об'єкт. Технічний об'єкт. Загрози інформаційній безпеці, чинники 



ескалації та можливі негативні наслідки. Основні принципи забезпечення 

інформаційної безпеки. Цілі та завдання політики інформаційної безпеки. 

Кіберзлочинність. Основні перешкоди на шляху боротьби із 

кіберзлочинністю. Система інформаційної безпеки відносин соціальних 

об'єктів у межах впровадження електронного урядування: форми взаємодії - 

чинник загрози - можливий наслідок - шляхи запобігання загрозам. 

Структура компонентів національної інфраструктури захисту 

інформації. 

 

 

6. Контроль навчальних досягнень 

 

6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

Вид діяльності 
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Відвідування лекцій 1 2 2 2 2 

Відвідування 

практичних  занять 

1 2 2 2 2 

Робота на практичному 

занятті 

10 2 20 2 20 

Виконання завдань для 

самостійної роботи 

5 4 20 4 20 

Виконання модульної 

роботи 

25 2 50 2 50 

Разом - 94 - 94 

Максимальна кількість балів: 188 

Розрахунок коефіцієнта: 1.88 

 

 

6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання 

 
№ 

з/п 

Назва теми 

 

Кількість годин 

годин Балів 

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 



1 Визначення та сутність системи електронного урядування 12 5 

2 Передумови виникнення системи електронного урядування 12 5 

3 Вимоги до впровадження та функціонування електронного 

урядування 

12 5 

4 Системи електронного урядування та політичний розвиток 12 5 

5 Особливості забезпечення діяльності електронного 

урядування в Україні та світі 

16 5 

6 Основні напрями взаємодії держави та суспільства 16 5 

7 Перспективи та виклики сьогодення в контексті забезпечення 

безпеки в системі електронного урядування. 

16 5 

 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 

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


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.  

 

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 «Концептуальні засади електронного врядування в Україні» 
Разом: 120 год., лекції – 8 год., практичні заняття – 8 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 
Сутність та особливості системи електронного урядування  Особливості розробки та реалізації електронного 

урядування країн світу та сучасної України  
Кількість балів за 

модуль 

44  балів 44  балів 

Лекції 1 2 5 6 

Дати     

 

Теми 

 Лекцій 

Визначення та сутність системи 

електронного урядування. 

Передумови виникнення системи 

електронного урядування 

Вимоги до впровадження та 

функціонування електронного 

урядування. 

Системи електронного урядування 

та політичний розвиток 

 

Особливості забезпечення 

діяльності електронного 

урядування в Україні та світі.  

Основні напрями взаємодії 

держави та суспільства. 

 

Перспективи та виклики 

сьогодення в контексті 

забезпечення безпеки в системі 

електронного урядування. 

 

Теми семінарських 

/практичних 

Занять 

Визначення та сутність системи 

електронного урядування. 

Передумови виникнення системи 

електронного урядування 

Вимоги до впровадження та 

функціонування електронного 

урядування. 

Системи електронного урядування 

та політичний розвиток 

 

Особливості забезпечення 

діяльності електронного 

урядування в Україні та світі.   

Основні напрями взаємодії 

держави та суспільства. 

 

Перспективи та виклики 

сьогодення в контексті 

забезпечення безпеки в системі 

електронного урядування. 

Самостійна робота  (5 балів)  (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 
188 

Підсумковий 

контроль 

ЗАЛІК 

Коефіцієнт приведення навчального рейтингу студентів у 100-бальну шкалу – 1,88 



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
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


19. Про схвалення Концепції розвитку цифрової економіки та 

суспільства України на 2018-2020 роки та затвердження плану заходів щодо 

її реалізаці: Розпорядження КМУ від 17.01.2018 № 67-р 

20. Про забезпечення реалізації деяких питань цифрового розвитку: 

Наказ від 09.04.2019 № 24 

21. Про порядок надання інформаційних та інших послуг з 

використанням електронної інформаційної системи "Електронний Уряд": 

Наказ від 15.08.2003 № 149 

 

22. Дубов Д. В. Основи електронного урядування. Навчальний посібник 

/ Д. В. Дубов, С. В. Дубова. - К.: Центр  навчальної  літератури, 2012. -  176 с. 
23. Електронне урядування. Опорний конспект лекцій. Дзюба С.В., 

Жиляєв  І.Б.,  Полумієнко С.К.,   Рубан   І.А.,   Семенченко   А.І.   За   ред.   

А.І. Семенченка. – Київ, 2012. 

24. Електронне урядування : підручник / авт. кол. : В. П. Горбулін, Н. В. 
Грицяк, А. І. Семенченко, О. В. Карпенко та ін. ; за заг. ред. проф. Ю. В. 

Ковбасюка ; наук. ред. проф. Н. В. Грицяк, проф. А. І. Семенченка. – К. : 

НАДУ, 2014. – 352 с. 

25. Електронне урядування та електронна демократія : навч. посіб. : у 15 
ч. / за заг. ред. А. І. Семенченка, В. М. Дрешпака. – Київ : Москаленко О. М., 

2017. 

26. Лазор О. Д. , Лазор О. Я. Юник. І. Г.  Основи публічного управління 

та адміністрування: Навч.-метод. посібник – К.: «Видавництво Ліра - К», 

2017. – 276 с. 

27.  Реформа публічного управління в Україні : виклики, стратегії, 

майбутнє : монографія / Нац. акад. держ. управл. при Президентові України ; 

відп. ред. І. А. Грицяк. - Київ : К.І.С., 2009. - 240 с.  

28. Розширення Європейського Союзу та досвід реформ країнЦСЄ у 

контексті приєднання до ЄС : навчальний посібник / Н. А. Гнидюк, С. В. 

Федонюк ; ред.: М. Бойцун, І. Грицяк ; Національна академія 

державного управління при Президентові України, Бібліотека державного 

службовця у галузі європейської інтерації. - Київ : Міленіум, 2009. - 353 с. 

29. Серенок А.О. Світовий досвід впровадження портальних технологій 
електронного урядування Україні / А.О. Серенок. – [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http: //shostkamuseum. houa. org/wpcontent/uploads.  

30. Сучасний стан, проблеми і перспективи розвитку в Україні 

електронних адміністративних послуг: Аналітична записка / вик. А.О. 

Серенок, Т.І. Олійник // Національний інститут стратегічних досліджень при 

Президентові України. – К., 2014. – 72 с.  

31. Тедеев А.А. Электронное государство: монография / А.А. Тедеев, 
В.Е. Усанов. – М.: Элит, 2008. – 312 с.  

32. Удосконалення основних форм суспільно-владних взаємодій в 

умовах сучасних глобальних тенденцій [Текст] / Т. В. Бєльська // Вісник 

Національної академії державного управління при Президентові України. 

Серія, Державне управління. - Київ : Вид-во НАДУ, 2017. - N 1. - С. 123-130  

https://www.e.gov.ua/ua/npa/pro-shvalennya-koncepciyi-rozvitku-cifrovoyi-ekonomiki-ta-suspilstva-ukrayini-na-2018-2020-roki-ta-zatverdzhennya-planu-zahodiv-shchodo-yiyi-realizaciyi
https://www.e.gov.ua/ua/npa/pro-shvalennya-koncepciyi-rozvitku-cifrovoyi-ekonomiki-ta-suspilstva-ukrayini-na-2018-2020-roki-ta-zatverdzhennya-planu-zahodiv-shchodo-yiyi-realizaciyi
https://www.e.gov.ua/ua/npa/pro-shvalennya-koncepciyi-rozvitku-cifrovoyi-ekonomiki-ta-suspilstva-ukrayini-na-2018-2020-roki-ta-zatverdzhennya-planu-zahodiv-shchodo-yiyi-realizaciyi
https://www.e.gov.ua/ua/npa/pro-zabezpechennya-realizaciyi-deyakih-pitan-cifrovogo-rozvitku
https://www.e.gov.ua/ua/npa/nakaz-derzhavnogo-komitetu-zvyazku-ta-informatizaciyi-ukrayini-pro-poryadok-nadannya-informacijnih-ta-inshih-poslug-z-vikoristannyam-elektronnoyi-informacijnoyi-sistemi-elektronnij-uryad
https://www.e.gov.ua/ua/npa/nakaz-derzhavnogo-komitetu-zvyazku-ta-informatizaciyi-ukrayini-pro-poryadok-nadannya-informacijnih-ta-inshih-poslug-z-vikoristannyam-elektronnoyi-informacijnoyi-sistemi-elektronnij-uryad


33. Целищева Е.Ф. От элекронного правительства к электронному 
государству / Е.Ф. Целищева. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://ego.uapa.ru/issue.  

34. Цимбалюк В. Інформаційне право (основи теорії і практики): 
монографія / В.С. Цимбалюк. – К.: Освіта України, 2010. – 287 c.  

35. Чукут С. А., Полярна В. Л.  Основні напрями та пріоритети надання 
електронних послуг в країнах європейського союзу: на прикладі Данії. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1015 11  

36. Чукут С. А., Шуляк М. С. Особливості впровадження електронного 

урядування в Об'єднаних Арабських Еміратах. [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://www.investplan.com.ua/pdf/8_2016/22.pdf 

37. Юлдашев О. Електронне урядування: проблеми та перспективи / О. 

Юлдашев // Персонал. – К.: МАУП, 2013. – №10. – С. 42-46.  

 

Додаткова: 
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електронному вигляді на прикладі пілотних проектів Одеської області / А. 

Демещик, І. Куспляк // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. 
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3. Зарубіжний досвід упровадження електронного урядування / авт. 
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