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Реферат 

 

Пояснювальна записка кваліфікаційної роботи на тему 

«Підвищення ефективності використання інструментів електронної 

демократії органами державної влади та місцевого самоврядування». 

60 сторінок, 29 рисунків, 9 таблиць, 19 використаних джерел.  

 

ЕЛЕКТРОННА ДЕМОКРАТІЯ, ДЕРЖАВНА ВЛАДА, ОРГАНИ 

МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, ІНСТРУМЕНТИ Е-ДЕМОКРАТІЇ, 

ІНДЕКС МІСЦЕВОЇ Е-ДЕМОКРАТІЇ, БЮДЖЕТ УЧАСТІ (ГРОМАДСЬКИЙ 

БЮДЖЕТ). 

 

Об'єкт дослідження – електронна демократія  як процес реалізації функцій 

органів державної влади та місцевого самоврядування. 

Предмет дослідження – інструментарій електронної демократії, що 

застосовується органами державної влади та місцевого самоврядування. 

Мета роботи – визначити актуальні завдання розвитку інструментів е-

демократії та шляхи їх вирішення. 

Методи дослідження: узагальнення та систематизації; горизонтальний та 

вертикальний аналіз; логіко-структурний; графічний. 

Отримані результати. У першому розділі: визначена  сутність електронної 

демократії та основних видів її інструментів. У другому розділі: проаналізована 

статистика та рейтингові оцінки використання інструментів електронної 

демократії органами влади. У третьому розділі: визначені організаційні 

особливості реалізації та шляхи вдосконалення «Бюджету участі» в м. Дніпро. 

Впровадження пропозицій створює підґрунтя формування українського 

суспільства з потужним потенціалом сталого розвитку завдяки ефективному 

використанню інструментів е-демократії. 

Сфера практичного застосування результатів роботи – діяльність суб’єктів, 

відповідальних за впровадження інструментів е-демократії.  
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