АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«ЕЛЕКТРОННЕ УРЯДУВАННЯ»
Викладач – кандидат історичних наук, доцент кафедри політичних наук
Герасимчук Таміла Федорівна.
Кількість кредитів – 4.
Семестр – 11-й.
Навчальна дисципліна «Електронне урядування» призначена для
здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «магістр» факультету історії,
політології та міжнародних відносин Рівненського державного гуманітарного
університету.
Метою викладання навчальної дисципліни “Електронне урядування” є
формування комплексу фахових компетентностей щодо системи електронного
урядування з використанням новітніх інформаційних і комунікаційних
технологій, задля покращення рівня і якості державних послуг громадянам і
подальшого інноваційного розвитку публічної служби; ознайомлення
студентів з електронним урядуванням, основними поняттями цього курсу,
нормативно-правовою базою з питань електронного урядування, сутністю,
принципами, функціями, етапами впровадження та основними проблемами,
пов’язаними з цим процесом.
Завданнями вивчення дисципліни “Електронне урядування” є:
формування комплексу професійних компетентностей щодо розуміння
процесу цифровізації в системі державного управління, направленості
трансформаційних процесів в Україні в контексті впровадження електронного
урядування, електронної демократії та електронної держави;
набуття
практичних навичок з надання адміністративних послуг у системі
електронного урядування; вироблення вміння застосовувати у професійній
діяльності основні методи і принципи електронного урядування.
3. Очікувані результати
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:
-

категорійно-понятійний
апарат
проблематики
інформаційного
суспільства та електронного урядування;
загальні принципи, методи та моделі електронного урядування;
класифікацію, ієрархію та систему адміністративних послуг;
нормативно-правові засади забезпечення розвитку інформаційного

суспільства та електронного урядування;
сутність, значення та основні етапи формування електронного уряду в
Україні;
основні принципи, напрями і механізми трансформації системи
публічного управління в Україні у відповідності з вимогами
інформаційного суспільства;
організаційну систему управління впровадженням електронного
урядування в Україні.
вміти:
оцінювати та аналізувати стан електронного урядування;
застосовувати набуті навички в практичній діяльності щодо
інформаційної політики;
використовувати найкращий зарубіжний та вітчизняний досвід у цій
сфері;
здійснювати комплексний аналіз рівня готовності органів державної
влади та місцевого самоврядування до впровадження сучасних
інформаційно-комунікаційних технологій;
застосовувати комунікаційні та інформаційні технології в процесі
підготовки, прийняття та впровадження управлінських рішень.
Інтегральна компетентність передбачає формування здатності
вирішувати
завдання,
володіння
інформаційно-комунікаційними
технологіями та їх застосовування в моделюванні управлінських процесів, що
передбачає застосування теорій та методів політичної науки, менеджменту,
технологічних аспектів і характеризується комплексністю та невизначеністю
умов.
Загальні компетентності (ЗК)
ЗК 1.Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
ЗК 2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
ЗК 3. Здатність до пошуку, обробки та аналізу інформації з різних джерел.
ЗК 4. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
ЗК 5. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.
ЗК 6. Здатність приймати обґрунтовані рішення.
ЗК 8. Вміння виявляти, аналізувати та вирішувати проблеми.
Фахові компетентності (ФК)
ФК 1. Здатність виявляти та аналізувати причини виникнення кризових та
конфліктних ситуацій в соціально-політичній сфері, визначати оптимальні
шляхи їх врегулювання.

ФК 3. Здатність здійснювати комплексний аналіз внутрішніх та зовнішніх
зв’язків політичних явищ, їх характерних ознак на регіональному,
національному, міжнародному, глобальному рівнях.
ФК 5. Здатність об’єктивної оцінки діяльності політичних суб’єктів з точки
зору їх соціальної ефективності, адекватності потребам та інтересам
суспільства.
ФК 6. Здатність виявляти та аналізувати причини виникнення кризових та
конфліктних ситуацій в соціально-політичній сфері, визначати оптимальні
шляхи їх врегулювання.
Інтегративні кінцеві програмні результати навчання, формуванню
яких сприяє навчальна дисципліна
Програмні результати навчання
ПРН 5. Розуміння сутності, характеру, закономірностей та основних функцій
системи управління політичною сферою.
ПРН 6. Розуміння базових засад інформаційно-аналітичної, консультативної
діяльності в сфері політики.
ПРН 7. Знання інфраструктури професійної діяльності, її видів і форм, умов
функціонування системи політичного управління.
ПРН 11. Критичне осмислення проблем у навчанні та/або професійній
діяльності та на межі предметних галузей.
Основна частина матеріалу, опанування яким передбачене у межах
вивчення навчального курсу, пропонується Вашій увазі на сайті
https://sites.google.com/site/majbutnomupolitologu/assignments/elektronneuraduvanna
Очні консультації: за попередньою домовленістю з викладачем
щосереди, з 12.45 до 14.05 (2 академічні години).
Он лайн консультації: за попередньою домовленістю з викладачем
щовівторка, з 19.00 до 21.00; щочетверга з 19.00 до 21.00.
E-mail викладача: tamila.gerasymchuk@rshu.edu.ua

