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Форма проведення:  

письмова / усна / комбінована  
 

Письмова 

(студентам пропонується виконати дати лаконічні 

змістовні відповіді на теоретичне питання та 

виконати тестові завдання різних типів) 

Тривалість проведення: 2 години на написання 

Максимальна кількість балів: 40 

балів 

40 балів 

1 Теоретичне питання – 15 балів 

2. Тестові завдання - 25 балів 

Критерії оцінювання: 36-40 балів – «відмінно»: безпомилкові і повні 

відповіді на теоретичне питання та практичне 

завдання та закриті і відкриті тестові завдання (не 

менше 90% потрібної інформації); 

30-35 балів – «добре»: достатньо повні і з незначними 

помилками відповіді на теоретичне питання та 

практичне завдання та закриті і відкриті тестові 

завдання (не менше 75% потрібної інформації); 

25-29 балів – «задовільно»: неповні і з помилками 

відповіді на теоретичне питання та практичне 

завдання та закриті і відкриті тестові завдання (не 

менше 60% потрібної інформації); 

1-24 балів – «незадовільно»: недостатні і 

незадовільні, з суттєвими помилками відповіді на 

теоретичне питання та практичне завдання та закриті 

і відкриті тестові завдання (менше 60% потрібної 

інформації). 

Перелік допоміжних матеріалів: Програма, таблиця оцінювання знань студентів 

Орієнтовний перелік питань: 1. Розкрити  основні типи управлінських завдань, 

які виникають при створенні та використанні ІС 

в організації. 

2. Розкрити особливості процесу розробки та 

впровадження управлінських інформаційних 

систем. 

3. Розглянути інформаційну систему «Електронний 

уряд»: мету, призначення. 

4. Охарактеризувати основні завданнями 

інформаційної системи «Електронний уряд». 

5. Охарактеризувати принципи створення та 

функціонування інформаційної системи 

«Електронний уряд».  

6. Розглянути інформаційну систему «Електронний 

уряд» та очікувані результати від її 

запровадження.  



7. Розглянути Е-урядування як засіб 

комунікативного зв’язку між владою та 

суспільством 

8. Розкрити сутність державної політики у сфері 

інформаційного суспільства та електронного 

урядування. 

9. Розглянути  рівні реалізації інформаційної 

системи «Електронний уряд» з урахування її 

основної складової. 

10. Описати мета та принципи впровадження 

електронного урядування в Україні. 

11. Охарактеризувати основні функції Е-урядування. 

12.  Розкрити переваги впровадження електронного 

урядування для громадян. 

13. Розглянути сутність комп’ютерної та 

інформаційної грамотності в умовах 

запровадження інформаційної системи 

«Електронний уряд». 

14.  Розглянути законодавчу підтримку щодо 

запровадження інформаційної системи 

«Електронний уряд».  

15.  Розглянути електронні державні послуги та 

процеси: визначення, взаємозв‘язки, 

класифікація. 

16. Розглянути сучасний стан, проблеми розвитку в 

Україні електронних адміністративних послуг.  

17.  Визначити перешкоди на шляху впровадження 

електронних державних послуг  

18. Розкрити сутність, призначення та структура 

урядового порталу. 

19. Розкрити сутність  державної політики щодо 

забезпечення інформаційної безпеки в системах 

електронного уряду. 

20.  Описати  рівні контролю інформаційної безпеки.  

21. Визначити роль інформації в системі органів 

центральної влади та місцевого самоврядування. 

22. Розглянути сутність та функції інформаційної 

служба. 

23. Охарактеризувати  електронний документообіг: 

сутність та значення. 

24. Описати організацію електронного 

документообігу в органах влади. 

25. Описати залучення бібліотек до розвитку 

електронного урядування.   

26. Розглянути участь бібліотек у інформаційному 

процесі електронного урядування щодо 

задоволення потреб громадян.  

27. Описати механізм надання доступу до 

інформації та послуг органів державної влади 

онлайн у бібліотеках.  

28. Визначити роль УБА у розвитку е-урядування. 

Проекти та програми УБА з розвитку е-



урядування. 

29. Охарактеризувати мережу пунктів доступу 

громадян. Вимоги до Пунктів доступу у 

бібліотеці. 

30. Визначити підходи до формування контингенту 

користувачів Пунктів допуску. 
Екзаменатор ______________  
                                                 підпис 

Н. М. Терещенко 

 


