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1. АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Мета вивчення дисципліни – формування у студентів комплексу теоретичних 

знань і практичних навичок і вмінь щодо електронних послуг.  

Предметом вивчення дисципліни є технології, методи та засоби надання 

електронних послуг.  
Завдання  вивчення дисципліни: 

– ознайомити студентів з теоретико-методологічними основами електронних 

послуг;  

– допомогти оволодіти понятійними апаратом у галузі електронних послуг;  

– оволодіти методикою (технологією) надання та отримання електронних 

послуг;  

– сформувати практичні навички студентів для надання та отримання 

електронних послуг;  

– набути практичні навики творчого та неформального застосування 

електронних послуг;  

– оволодіти основами психології надання та отримання електронних послуг.  

Мова викладання: українська. 

 

2. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 

Навчальна дисципліна «Електронні послуги» покликана допомогти студенту 

отримати: 

знання основних понять з дисципліни, методів оцінювання ефективності 

надання та отримання електронних послуг, засобів, моделей та алгоритмів надання 

та отримання електронних послуг.  

розуміння принципів організації Е-урядування і надання електронних послуг. 

уміння порівнювати традиційні послуги з аналогічними електронними, 

характеризувати різні електронні послуги, користуватися дистанційними курсами, 

користуватися електронними платіжними системами, користуватися Інтернет-

магазинами, використовувати електронні послуги, забезпечувати контроль за їх 

реалізацією, проводити оцінювання ефективності надання та отримання 

електронних послуг. 

здатність використовувати сучасні інформаційні технології при наданні та 

отриманні електронних послуг, творчо застосовувати отримані знання та практичні 

навички щодо надання та отримання електронних послуг, виявляти проблемні 

питання надання та отримання електронних послуг. 

 

КОМПЕТЕНТНОСТІ 

 

ІК – Здатність розв’язувати складні завдання та практичні проблеми у 

інформаційній, бібліотечній та архівній сфері або у процесі навчання, що передбачає 



проведення дослідження та/або здійснення інновацій та характеризуються 

невизначеністю умов та вимог. 

Загальні компетентності  

ЗК5 - Здатність здійснювати управління комплексними діями або проєктами. 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності 

ФК1 – Здатність до формування ефективної системи управління 

інформаційною, бібліотечною та архівною діяльністю. 

ФК3 – Здатність використовувати автоматизовані технології для вирішення 

практичних, управлінських, науково-дослідних і прогностичних завдань у 

професійній діяльності. 

Інноваційна, аналітична та експертна діяльність: 

ФКС3 Здатність здійснювати інформаційну, інформаційно-аналітичну та 

аналітико-прогностичну підтримку, автоматизацію й оптимізацію усіх видів робіт з 

консолідованою інформацією. 

 Виробничо-технологічна діяльність: 

ФКС7 - Здатність використовувати інтернет-ресурси для вирішення експе-

риментальних, практичних і прогностичних завдань у галузі професійної діяльності 

ФКС11 – Здатність визначати специфіку предметної сфери діяльності для 

формулювання завдань автоматизації інформаційних процесів. 

ФКС14 – Забезпечувати роботу з конкурентної розвідки, інформаційно-

аналітичного супроводження бізнесу, аналізувати, розробляти та управляти 

вимогами споживачів. 

 

ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

 

Набуття теоретичних знань та практичних умінь і навичок для отримання та 

надання електронних послуг, а також ознайомлення з принциповим проблемним 

полем електронних послуг в Україні. Створення підґрунтя для використання 

здобутих теоретичних знань, умінь і навичок у практичній діяльності. 

За загальними та загально-професійними компетентностями ОП 

«Консолідована інформація»: 

ПРН2 – Розробляти моделі предметної галузі, застосовувати принципи 

проектування автоматизованих БД, семантичного вебу, веб-сервісів та соціальних 

медіа в інформаційній діяльності. 

ПРН4 – Здійснювати процедури аналітико-синтетичного опрацювання наукової 

та управлінської інформації. 

ПРН7 – Створювати та реалізовувати затребувані споживачами інформаційні 

продукти та послуги. 

За спеціалізовано-професійними компетентностями ОП «Консолідована 

інформація»: 

ПРНС6 – Проводити аналіз інформації та її змістовну обробку. 

ПРНС10 – Здійснювати інформаційну, інформаційно-аналітичну та аналітико-

прогностичну підтримку, автоматизацію й оптимізацію усіх видів робіт з 

консолідованою інформацією. 
 



 

МІСЦЕ ДИСЦИПЛІНИ В ПРОГРАМІ НАВЧАННЯ  

Пререквізити 

 

Пререквізити 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготовка до підсумкової атестації. Доступ до навчання за другим 

(магістерським) рівнем вищої освіти 

 

Постреквізити 

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Види робіт за навчальним планом Години 

Аудиторні заняття, у т.ч.: 90 

Лекції 15 

Лабораторні роботи 15 

Практичні заняття – 

Самостійна робота, у т.ч.: 60 

Підготовка до аудиторних занять 30 

Підготовка до контрольних заходів 4 

Виконання курсової роботи  - 

Опрацювання питань програми, які не викладаються на лекціях 22 

Підготовка до заліку  4 

Всього: 90 (3 кредити) 

Форма підсумкового контролю Залік 
 

ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, 

ВИКОРИСТАННЯ ЯКИХ ПЕРЕДБАЧАЄ НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА 

№ Найменування 

1. Опорний конспект лекцій 

2. Навчальні посібники  

3. Силабус 

4. Програмне забезпечення: Web browser, доступ до Internet 

5. Комплект контрольних завдань для поточного оцінювання навчальних досягнень  

 

  

  

  

  

Управління 

інформаційними, 

бібліотечними та архівними 

установами 

Інтелектуальна власність 

Об’єктно-орієнтовані 

технології обробки 

інформації 

 

ЕЛЕКТРОННІ ПОСЛУГИ 

Електронний 

документообіг 



6. Засоби підсумкового контролю (комплект завдань для підсумкового контролю) 

 

3. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ  

Назви змістових модулів  

і тем лекцій 

Кількість годин 

усього 

у тому числі 

лекції лабор. 
самостійна 

робота 

Змістовний модуль 1.  Теоретичні аспекти е-урядування 

1. Е-урядування: поняття, сутність, актуаль-

ність і мотивація впровадження  
16 2 4 10 

2. Електронний ринок, поняття електронно-

го бізнесу та електронної комерції. Історія 

розвитку електронної комерції 

10 2 2 6 

Змістовний модуль 2.  Організація і порядок надання електронних адміністра-

тивних послуг 

3. Електронні адміністративні, освітні, 

фінансові послуги та моделювання процесів 

їх надання 

12 2 4 6 

4. Система електронного документообігу. 

Електронний цифровий підпис 
5 1  4 

Змістовний модуль 3. Технології електронної комерції 

5. Бізнес та комерція у мережі Інтернет 14 2 2 10 

6. Базові технології електронної комерції 12 2 2 8 

7. Форми Інтернет-торгівлі, їх характерис-

тики. Інтернет-торгівля. 
8 2  6 

8. Платіжні системи в мережі Інтернет, 

безпека платежів в мережі. 
9 2 1 6 

Підготовка до підсумкового контролю 4   4 

Усього годин за рік  90 15 15 60 

 

ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ 

№ Назва теми Кількість годин 

1 Електронні послуги національного рівня. 
Зовнішнє незалежне оцінювання та реєстрація заяви для 

вступу до ВНЗ.  Пошук роботи. Електронні послуги 

Пенсійного фонду України. Державне агентство земельних 

ресурсів України. Публічна кадастрова карта України 

3 

2 Електронні послуги національного рівня. 
Всеукраїнська шкільна освітня мережа.  Національна система 

звернень до органів виконавчої влади. Єдиний державний 

реєстр судових рішень.  «Електронний суд».  Перевірка on-line 

4 

http://www.znannya.org/?view=concept:318
http://www.znannya.org/?view=e-government-administration
http://www.znannya.org/?view=e-government-administration


стану оформлення закордонного паспорту.  

3 Електронні послуги національного рівня. 

Податкова та фінансова звітність платника податків.  

Отримання електронного цифрового підпису. Подання 

декларації про майновий стан і доходи фізичної особи. Єдиний 

реєстр громадських формувань.  Державний реєстр друкованих 

засобів масової інформації та інформаційних агентств.  

4 

4 Електронні послуги національного рівня. 

Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб-

підприємців. Електронна реєстрація юридичних і фізичних 

осіб. Поштові перекази, платежі та електронні повідомлення.  

Резервування та купівля квитків. Електронна реєстрація в 

дошкільні освітні установи. 

4 

 Всього 15 

 

 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

 

1. Алексунин, В. Электронная коммерция и маркетинг в Интернете [Текст] / 

В.Алексунин, В. Родигина. – М.: Дашков и Ко, 2005. – 216 с. 

2. Ананьев, О. М. Напрями розвитку сучасного електронного бізнесу [Текст] / 

Ананьев О. М. // Торгівля, комерція, підприємництво. – 2003. – Вип. 6. 

3. Банківські електронні послуги [Текст]: навч. посібник / уклад. Б.П. Адамик; 

Тернопільська академія народного господарства, Інститут банківського бізнесу. 

– Т.: Карт-бланш, 2005. – 95 с. 

4. Електронна комерція: організація та облік [Текст]: навч.посіб. / Л.М. Янчева; 

Харківський держ. ун-т харчування та торгівлі. – Х.: ХДУХТ, 2008. – 231 c. 

5. Електронна комерція: правові заходи та заходи удосконалення [Текст]: 

монографія / В.Брижко; Науково-дослідний центр правової інформатики 

Академії правових наук України. – К.: НДЦПІ АПрНУ, 2008. – 149 c. 

6. Клименко, I.В. Електронні послуги [Текст]: навч. посіб. / І. В. Клименко; за заг. 

ред. д-ра наук з держ. упр., проф. Н. В. Грицяк; Нац. акад. держ. упр. при 

Президентові України. – Київ: НАДУ при Президентові України, 2014. – 99 с. 

7. Оліфіров, О.В. Електронна комерція [Текст]: навч. посіб. для студ. вищ. навч. 

закл. / О.В. Оліфіров, К.О. Маковейчук; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі 

ім. Михайла Туган-Барановського, Ін-т обліку і фінансів, Каф. інформ. систем і 

технологій упр. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2011. – 305 с.  

8. Полуектова, Н.Р. Електронна комерція [Текст]: навч. посіб. / Полуектова Н.Р., 

Сабанов С.О.; Запоріз. ін-т економіки та інформ. технологій. – Запоріжжя: 

ЗІЕІТ, 2011. – 304 с. 

9. Тардаскіна, Т.М. Електронна комерція [Текст]: навч. посіб. / Тардаскіна Т.М., 

Стрельчук Є.М., Терешко Ю.В.; Держ. служба зв’язку, Одес. нац. акад. зв’язку 

ім. О. С. Попова, Каф. менедж. та маркетингу. – О.: ОНАЗ ім. О. С. Попова, 

2011. – 120 с. 



 

Електронні ресурси 

 

1. http://testportal.gov.ua/questions/  

2. http://www.trud.gov.ua   

3. http://job.ukr.net/, http://www.jobs.ua/ 

4. http://www.work.ua/ua/  

5. http://portal.pfu.gov.ua 

6. http://land.gov.ua 

7. http://minrd.gov.ua/elektronna-zvitnist/  

8. http://www.cskidd.gov.ua/ 

 

Доступ до матеріалів щодо анотації лекцій, лабораторних робіт, тематики та 

методичних вказівок до виконання курсових робіт, самоcтійної роботи, питань до 

модульних контрольних робіт, підсумкового контролю та інш. можна отримати за 

посиланнями: 

http://kist.ntu.edu.ua/nmk_ipz_bak.php 

4. ПОРЯДОК ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

 
РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ ЗА МОДУЛІ 

Поточне оцінювання змістових модулів Залік Сума 

 ЗМ1 

Т2 

ЗМ2 МК1 ЗМ3 

Т2 

МК2  

40 

 

100 10 

10 

10 

10 

10 20 

10 

10 

Присутність на лекціях 2 2 4 

Присутність на ЛР 2 2 4 

Виконання та захист ЛР 6 6 12 

 

Модульна оцінка (максимальна кількість балів – 30) складається із: 

– присутності студента на лекціях (максимальна кількість балів – 4); 

– присутності на лабораторних заняттях (максимальна кількість балів – 4); 

– виконання та захисту лабораторних робіт (максимальна кількість балів – 12); 

– модульної контрольної роботи (максимальна кількість балів – 10). 

Модульна контрольна робота МК1 та МК2 складається з 4 питань теоретичного 

курсу та 1 практичного завдання. Максимальна кількість балів за кожне питання: 

– за повністю розкриту відповідь на питання та вірно виконане завдання студент 

одержує 2 бали; 

– якщо у відповіді не повністю розкрито сутність питання та допущені невірні 

тлумачення, студент одержує 1 бал; 

– якщо студент не надав відповідь на питання, повністю не виконано завдання, або 

допущено принципові помилки, – студент одержує 0 балів. 

Екзамен (максимальна оцінка за екзамен – 40 балів). Екзаменаційне завдання 

складається з трьох питань теоретичного курсу та 1 практичного завдання.  

Максимальна кількість балів за кожне питання та завдання: 

– за повністю розкриту відповідь на питання та вірно виконане завдання студент 

одержує 10 балів; 
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– якщо студент дав відповідь на питання і виконав завдання, допустивши не 

принципові помилки, студент одержує 7 балів; 

– якщо у відповіді не повністю розкрито сутність питання та допущені невірні 

тлумачення, студент одержує 3 бали; 

– якщо студент не надав відповідь на питання, не виконав завдання, або виконав 

завдання з принциповими помилками, –одержує 0 балів. 

Підсумкова оцінка з дисципліни визначається як сума балів за всі види навчальної 

діяльності. 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики 

90 – 100 А відмінно   

82-89 В 
добре  

74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34 F незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни 

5. ПОЛІТИКА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Форми організації освітнього процесу, види навчальних занять і оцінювання 

результатів навчання регламентуються Положенням про організацію освітнього 

процесу в Національному транспортному університеті. 

Політика виставлення оцінок: кожна оцінка виставляється відповідно до 

розроблених викладачем та заздалегідь оголошених студентам критеріїв, а також 

мотивується в індивідуальному порядку на вимогу студента; у випадку не 

виконання студентом усіх передбачених навчальним планом видів занять 

(лабораторних робіт, курсової роботи) до екзамену він не допускається; пропущені 

заняття обов’язково мають бути відпрацьовані.  

Відвідування є обов'язковим (за винятком випадків, коли існує поважна 

причина, наприклад, хвороба чи дозвіл працівників деканату). Якщо студент не 

може бути присутніми на заняттях, він все одно несе відповідальність за виконання 

завдань, що проводились в комп’ютерному класі.  

Порядок зарахування пропущених занять. Відпрацювання пропущеного 

заняття з лекційного курсу здійснюється шляхом підготовки і захисту реферату за 

відповідною темою у вигляді презентації. Захист реферату відбувається відповідно 

до графіку консультацій викладача, з яким можна ознайомитись на кафедрі. 

Відпрацювання пропущеного лабораторного заняття здійснюється шляхом 

самостійного виконання завдання і його захисту відповідно до графіку консультацій 

викладача. 

Політика академічної поведінки та доброчесності: конфліктні ситуації мають 

відкрито обговорюватись в академічних групах з викладачем, необхідно бути 

взаємно толерантним, поважати думку іншого. Плагіат та інші форми нечесної 

роботи неприпустимі. Всі індивідуальні завдання та курсову роботу студент має 

виконати самостійно із використанням рекомендованої літератури й отриманих 
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знань та навичок. Цитування в письмових роботах допускається тільки із 

відповідним посиланням на авторський текст. Недопустимі підказки і списування у 

ході захисту лабораторних робіт, на контрольних роботах, на іспиті. 

Норми академічної етики: дисциплінованість; дотримання субординації; 

чесність; відповідальність; робота в аудиторії з відключеними мобільними 

телефонами. Повага один до одного дає можливість ефективніше досягати 

поставлених командних результатів. При виконанні лабораторних робіт студент 

може користуватися ноутбуками. Проте під час лекційних занять та обговорення 

завдань лабораторних робіт не слід використовувати ноутбуки, смартфони, 

планшети чи комп’ютери. Це відволікає викладача і студентів групи та 

перешкоджає навчальному процесу. Якщо ви використовуєте свій ноутбук чи 

телефон для аудіо- чи відеозапису, необхідно заздалегідь отримати дозвіл 

викладача.  

Дотримання академічної доброчесності студентів й викладачів 

регламентується Положення про систему забезпечення академічної доброчесності 

педагогічними, науково-педагогічними, науковими працівниками та здобувачами 

вищої освіти в Національному транспортному університеті  

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти. 
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