Інформаційний пакет ECTS

8.15010011 “ЕЛЕКТРОННЕ УРЯДУВАННЯ”
Програма має на меті підготовку фахівців, які володіють комплексом сучасних теоретичних і практичних
знань, умінь і навичок щодо творчого використання сучасних інформаційних і комунікаційних технологій;
запровадження передових технологій електронного урядування з метою надання державних послуг громадянам;
вдосконалення системи державного управління шляхом
сприяння інноваційним процесам в суспільстві на основі
світових та європейських стандартів.
Програма розроблена для: керівників державних установ та їх заступників, відповідальних за впровадження
електронного урядування в установах; керівників та їх
заступників з органів влади та місцевого самоврядування, які запроваджують електронне урядування; керівників підприємств та бізнес-структур; керівників профільних управлінь та відділів; керівників політичних партій
та громадських організацій; керівників підприємств та
бізнес-структур.
Програма передбачає оволодіння уміннями готувати
програмні документи з впровадження електронного
урядування з врахуванням зарубіжного досвіду; визначати, оцінювати і вибирати пріоритетні напрями впровадження електронного урядування; здійснювати оптимальний вибір заходів щодо впровадження електронного
урядування на коротко-, середньо- і довгострокову перспективу; створювати комплексні, структурні, архітектурні та функціональні моделі електронного урядування на
різних рівнях державного управління; розробляти напрями ефективного впровадження електронних державних послуг; обирати відповідний метод чи методику реінжинірингу для оптимізації конкретних адміністративних процесів у відповідному органі державної влади та
місцевого самоврядування; проводити комплексний аналіз рівня електронної готовності органів державної влади
та місцевого самоврядування.
Підготовка вказаних фахівців здійснюється на основі
магістерської програми, яка передбачає викладання наступних дисциплін:
- “Історія українського державотворення”;
- “Публічне управління”;
- “Основи права в управлінні”;

- “Політика і управління”;
- “Економіка і фінанси”;
- “Державна політика в соціогуманітарній сфері”;
- “Комунікації в публічному управлінні”;
- “Державне управління в умовах розвитку інформаційного суспільства”;
- “Теоретико-методологічні, організаційні та інституційні
основи електронного урядування”;
- “Архітектура та інформаційно-технологічна інфраструктура електронного урядування”;
- “Електронний документообіг та захист інформації”;
- “Електронні послуги”;
- “Менеджмент та маркетинг електронного урядування”;
- “Електронна демократія”;
- “Інформаційні виборчі технології”.
Провідною кафедрою щодо підготовки фахівців за цією
спеціальністю є кафедра інформаційної політики та електронного урядування.
На кафедрі викладають:
Грицяк Наталя Вітіславна, завідувач кафедри, доктор наук
з державного управління, професор;
Кукарін Олександр Борисович, доцент, кандидат технічних
наук, заступник завідувача кафедри;
Семенченко Андрій Іванович, професор, доктор наук з державного управління;
Гурковський Володимир Ігорович, доктор наук з державного
управління, професор кафедри;
Карпенко Олександр Валентинович, доцент кафедри, кандидат наук з державного управління;
Литвинова Лариса Володимирівна, доцент кафедри, кандидат психологічних наук;
Попроцький Олександр Павлович, доцент кафедри, кандидат наук з державного управління;
Соловйов Сергій Григорович, доцент кафедри, кандидат
наук з соціальних комунікацій;
Клименко Ілона Вікторівна, доцент кафедри, кандидат фізико-математичних наук;
Почепцов Георгій Георгійович, професор, доктор філологічних наук.
Електронна адреса кафедри інформаційної політики та
елктронного урядування: infpol@ukr.net.
Тел.: (044) 455-69-66.

