Облікова картка дисертації (ОКД)
Шифр спецради: ДФ 26.503.055
Відкрита
Вид дисертації: 08
Державний обліковий номер: 0822U100940
Дата реєстрації: 22-09-2022

1. Відомості про здобувача
ПІБ (укр.): Канцер Ганна Олегівна
ПІБ (англ.): Kantser Hanna Olehivna
Шифр спеціальності, за якою відбувся захист: 081
Дата захисту: 27-08-2022
На здобуття наукового ступеня: Доктор філософії (д.філ)
Спеціальність за освітою: правознавство

2. Відомості про установу, організацію, у вченій раді якої відбувся захист
Назва організації: Приватна установа "Науково-дослідний інститут публічного права"
Підпорядкованість:
Код ЄДРПОУ: 39845593
Адреса: вул. Георгія Кірпи, буд. 2-а, м. Київ, 03035, Україна
Телефон: 380971710369
Телефон: 380663279128
E-mail: sipl1@ukr.net
WWW: https://sipl.com.ua/

3. Відомості про організацію, де виконувалася (готувалася) дисертація
Назва організації: Одеський державний університет внутрішніх справ
Підпорядкованість: Міністерство внутрішніх справ України
Код ЄДРПОУ: 08571570
Адреса: вул. Успенська, буд. 1, м. Одеса, Одеська обл., 65014, Україна
Телефон: 380674824803
Телефон: 380509416414
E-mail: oduvsofficial@gmail.com
WWW: http://oduvs.edu.ua/

4. Відомості про організацію, де працює здобувач
Назва організації: Малиновський районний суд м. Одеси
Підпорядкованість:
Код ЄДРПОУ: 05383419
Адреса: вул. Василя Стуса, 1а, м. Одеса, Одеська обл., 65033, Україна
Телефон: 380487528226
E-mail: inbox@ml.od.court.gov.ua
WWW: https://ml.od.court.gov.ua/sud1519/

5. Наукові керівники та консультанти
Наукові керівники
Рядінська Валерія Олександрівна (д. ю. н., професор, 12.00.07)

6. Офіційні опоненти та рецензенти
Офіційні опоненти
Дрозд Олексій Юрійович (д. ю. н., професор, 12.00.07)
Костенко Юлія Олександрівна (к.ю.н., доц., 12.00.07)

Рецензенти
Короєд Сергій Олександрович (д. ю. н., професор, 12.00.03)
Оксінь Віталій Юрійович (д. ю. н., 12.00.07)

7. Підсумки дослідження та кількісні показники
Підсумки дослідження: 22 - Теоретичне узагальнення і
вирішення важливої наукової проблеми

Кількість публікацій: 9

Кількість сторінок: 203

Кількість патентів:

Кількість додатків:

Впровадження результатів роботи:

Ілюстрації:

Мова документа: Українська

Таблиці:

Зв'язок з науковими темами: 0115U005495

Схеми:
Використані першоджерела: 419

8. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Індекс УДК: 342.9, 342.9:342.5(477)
Тематичні рубрики: 10.17

9. Тема та реферат дисертації
Тема (укр.)
Адміністративно-правове забезпечення впровадження електронного урядування в Україні

Тема (англ.)
Administrative and Legal Support of the Implementation of Electronic Governance in Ukraine

Реферат (укр.)
Дисертація є комплексним науковим дослідженням, присвяченим дослідженню сутності адміністративно-правового
забезпечення впровадження електронного урядування в Україні; вдосконаленню правового регулювання його елементів
(принципів, об`єкту та суб`єктів, адміністративно-правових норм та адміністративно-правових відносин, системі засобів).
Авторкою визначено дефініції понять «електронне урядування», «електронна економіка», «інформаційне суспільство»,
«електронний уряд», «електронна демократія». Систематизовано наукові підходи щодо класифікації світових моделей
електронного урядування (за типами взаємодії між зацікавленими суб'єктами та територіальною ознакою) і виокремлено
особливості їх розвитку. Розкрито правову природу електронного урядування, що дозволило визначити останнє саме як
форму організації публічного управління, зорієнтовану на широке залучення у суспільні відносини між органами
публічної влади та фізичними особами й суб'єктами господарювання інформаційно-комунікаційних технологій, що
спрямована на формування, впровадження та розвиток інформаційного суспільства, електронного уряду та електронної
демократії з метою формування базових передумов для розбудови цифрової економіки і цифрового ринку та його
подальшої інтеграції до єдиного цифрового ринку, що спростить торгівлю та пришвидшить економічний і соціальний
розвиток.

Реферат (англ.)
Thesis is a complex research devoted to the study of the essence of administrative and legal support of the implementation of
electronic governance in Ukraine; improvement of legal regulation of its elements (principles, object and subjects, administrative
legal norms and administrative legal relations, system of means). The author considers the definitions of the terms “electronic
governance”, “electronic economy”, “information society”, “electronic government”, “electronic democracy”. Scientific
approaches to the classification of global e-government models (by types of an interaction between interested parties and
territorial characteristics) have been systematized and the features of their development have been highlighted. The legal nature
of e-governance has been revealed, which made it possible to define the latter precisely as a form of organization of public
administration, focused on broad involvement in public relations between public authorities, individuals and business entities of
information and communication technologies, which is aimed at the formation, implementation and development of an
information society, e-government and e-democracy in order to form the basic prerequisites for the development of a digital
economy and digital market and its further integration into a single digital market, which will simplify trade and accelerate
economic and social development.
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