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Опис дисципліни 
Метою вивчення дисципліни «Цифровізація публічного управління» є формування у здобувачів 

теоретичних знань і практичних навичок з ефективного використання цифрових технологій у сфері 
публічного управління та адміністрування, наукових дослідженнях. У процесі викладання дисципліни 
«Цифровізація публічного управління» основна увага приділяється оволодінню здобувачами 
професійними компетентностями, а саме: здатність організовувати діяльність органів публічного 
управління та інших організацій публічної сфери; здатність організовувати інформаційно-аналітичне 
забезпечення управлінських процесів із використанням сучасних інформаційних ресурсів та технологій, 
зокрема розробляти заходи щодо впровадження електронного урядування в різних сферах публічного 
управління та адміністрування; здатність самостійно готувати проєкти нормативно - правових актів, 
аналітичні довідки, пропозиції, доповіді, надавати експертну оцінку нормативно- правовим актам на 
різних рівнях публічного управління та адміністрування; здатність здійснювати наукову та дослідницьку 
діяльність у сфері публічного управління та адміністрування. 

 
Структура курсу 

 

Години 
(лек. / 
прак.) 

Тема Результати навчання Завдання 

4 / 4 Тема 1. Цифровізація в 
умовах розвитку 
інформаційного 
суспільства 

Знати основні аспекти щодо розвитку штучного 
інтелекту, технологій хмарних обчислень, 
розробляти нові функції доповненої 
реальності (Added Reality).  

Поточне 
опитування  

4 / 4 Тема 2. Концептуальні 
засади електронного 
урядування 

Знати основні засади щодо умов 
запровадження й ефективності е-демократії, 
концептуальні підходи до визначення е-
демократії, умови запровадження й 
ефективності е-демократії. Організовувати 
спільну роботу з різноманітним контентом, 
використовувати визначений віртуальний 

Поточне 
опитування, 
Тестування 



  

 

простір інтерактивних елементів та 
особливості їх застосування в науково-
дослідній діяльності. 

4 / 4 Тема 3. Інформаційно-
цифрові системи: 
«Електронний уряд», 
«Звернення громадян», 
«Дія» тощо. 

Знати основні аспекти щодо цифровізації як 
системної трансформації публічно-
управлінських відносин, критерії інформаційних 
ресурсів, цифрові новинки української влади. ІС 
«Звернення громадян», «Дія» та інші. 

Тестування 

4 / 4 Тема 4. Організація 
цифрових систем 
менеджменту у сфері 
публічного управління та 
адміністрування 

Вміти формувати цифрове освітнє середовище, 
використовувати цифрові інструменти для 
оптимізації управлінської діяльності сучасного 
менеджера освіти. 

Поточне 
опитування 

4 / 4 Тема 5. Цифрова 
трансформація наукової 
комунікації у сфері 
публічного управління та 
адміністрування 

Знати основні засади щодо наукової 
інформації, дослідницької етики та академічної 
доброчесності.  

Поточне 
опитування 
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Політика оцінювання 

● Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням термінів без 

поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-20 балів). Перескладання модулів відбувається із 
дозволу деканату за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний). 

● Політика щодо академічної доброчесності: Усі письмові роботи перевіряються на наявність 

плагіату і допускаються до захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 20%. 
Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням мобільних 

девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування 
(наприклад, програма Kahoot). 

● Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за яке 

нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) 
навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу. В такому разі 

оцінювання студентів відбувається також в он-лайн формі на платформі Moodle. 
 

Оцінювання 
Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином: 
 

Види оцінювання % від остаточної оцінки 

Залік (теми 1-5) 100 

Шкала оцінювання: 
 

ECTS Бали Зміст 

A 90-100 відмінно 

B 85-89 добре 

C 75-84 добре 

D 65-74 задовільно 

E 60-64 достатньо 

FX 35-59 незадовільно з можливістю повторного складання 

F 1-34 незадовільно з обов’язковим повторним курсом 
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