
Інформаційний пакет освітніх компонент навчального плану 

освітньо-професійної програми «Публічне управління та адміністрування»  

 

Освітнього рівня  бакалавр 

Спеціальності  281 «Публічне управління та адміністрування» 

Галузь знань  28 «Публічне управління та адміністрування» 

 

1. Назва освітньої компоненти  Електронний документообіг 

 

2. Тип  основна 

 

3. Обсяг: 
КредитівECTS Годин 

За видами занять: 

Лекцій Семінар 
Практичних 

занять 

Лабораторних 

занять 

Самостійна 

підготовка 

3 90 18  42  30 

4. Взаємозв’язок у структурно-логічній схемі 

Освітні 

компоненти, які 

передують 

вивченню 

1. Документаційне забезпечення управління 

2. Моделювання та інформаційні технології прийняття управлінських рішень 

Освітні 

компоненти для 

яких є базовою 

1. Державне електронне урядування 

5. Компетенціївідповідно до ОПП та вимог роботодавців: 

Компетенції відповідно до ООП 

Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями 

Здатність до адаптації та дії в новій ситуації 

Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми 

Здатність до пошуку, оброблення  та аналізу інформації з різних джерел 

Здатність забезпечувати належний рівень вироблення та використання управлінських продуктів, послуг чи процесів  

Здатність використовувати в процесі підготовки і впровадження управлінських рішень сучасні ІКТ  

Здатність використовувати систему електронного документообігу в організації; 

Здатність здійснювати інформаційно-аналітичне забезпечення управлінських процесів із використанням сучасних інформаційних ресурсів та 
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технологій 

Здатність розробляти тактичні та оперативні плани управлінської діяльності 

Здатність моделювати та реалізовувати управлінські рішення, використовуючи інформаційні технології та зв’язки 

Компетенції відповідно до вимог роботодавців 

Ведення електронного документообігу 

Досвід впровадження систем регламентації і діловодства 

Досвід оптимізації та автоматизації документообігу 

Здатність опановувати та використовувати технології електронного урядування та електронного документообігу 

Навички розробки методологічної документації (інструкція, положення, стандарт та ін.) 

Забезпечення чіткої організації документообігу 

6. Результати навчання відповідно до ОПП 

Застосовувати норми та правила професійного спілкування українською мовою. 

Уміти усно і письмово спілкуватися іноземною мовою 

Знати стандарти, принципи та норми діяльності у сфері публічного управління та адміністрування. 

Розуміти та використовувати технології вироблення, прийняття та реалізації управлінських рішень. 

Знати основи електронного урядування. 

Уміти користуватися системою електронного документообігу. 

Уміти здійснювати пошук та узагальнення інформації, робити висновки і формулювати рекомендації в межах своєї компетенції.  

Застосовувати методи контролю якості у сфері професійної діяльності. 

Володіти інструментарієм та методологією проведення iнформацiйного аналiзу та ефективно їх використовувати в професійній діяльності 

Вміти формувати iнформацiйнi ресурси та знати процеси пiдготовки iнформацiйних продуктів в професійній діяльності 

7. План вивчення освітньої компоненти 

Змістовний 

розділ  
Вид заняття Тема  Знати Вміти  

План 

заняття 

Лекція, 

методична 

розробка 

Розділ 1. Основні поняття про систему електронного документообігу 

 

Лекція 1 
Тема 1. Концепція 

електронних документів 

Знати сутність електронного 

документообігу, специфіку 

електронного документа та 

документообігу в системі 

управління 

 

http://dl.dut
.edu.ua/cou

rse/view.ph

p?id=1850 

http://dl.dut.ed
u.ua/course/vie

w.php?id=185

0 

Лекція 2 

Тема 2. Правові аспекти 

існування електронних 

документів у 

інформаційному 

Знати специфіку  

трактування сутності 

електронного 

документообігу в  

 

http://dl.dut
.edu.ua/cou

rse/view.ph

p?id=1850 

http://dl.dut.ed
u.ua/course/vie

w.php?id=185

0 
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суспільстві вітчизняному та 

міжнародному правовому 

полі 

    Лекція 3 
Тема 3. Електронний 

офіс.  

Знати специфіку  сучасного 

електронного офісу як 

основи існування 

електронного 

документообігу 

 

http://dl.dut

.edu.ua/cou

rse/view.ph

p?id=1850 

http://dl.dut.ed

u.ua/course/vie

w.php?id=185

0 

 

Практичне 

заняття 1 

Тема 1. Концепція 

електронних документів 
 

Вміти  визначати  основні 

риси електронного 

документа, електронного 

цифрового підпису, 

визначати функції 

електронного 

документообігу 

http://dl.dut

.edu.ua/cou

rse/view.ph

p?id=1850 

http://dl.dut.ed

u.ua/course/vie

w.php?id=185

0 

Практичне 

заняття 2 

Тема 2. Правові аспекти 

існування електронних 

документів у 

інформаційному 

суспільстві 

 

Вміти самостійно 

знаходити та застосовувати 

норми міжнародного та 

чинного законодавства 

України з електронного 

документообігу 

http://dl.dut

.edu.ua/cou

rse/view.ph
p?id=1850 

http://dl.dut.ed

u.ua/course/vie

w.php?id=185
0 

Практичне 

заняття 3-4 

Тема 3. Електронний 

офіс 
 

Вміти організовувати 

колективну обробку 

документів у режимі group 

ware і передавати їх 

електронною поштою; 

працювати з програмами  

Accessта Outlook 

http://dl.dut

.edu.ua/cou
rse/view.ph

p?id=1850 

http://dl.dut.ed

u.ua/course/vie
w.php?id=185

0 

Розділ 2. Принципи побудови та функціонування систем електронного документообігу 

 
Лекція 4 

Тема 4. Системи 

автоматизації 

документообігу і ділових 

процесів  і напрямки 

їхнього розвитку 

Знати стадії автоматизації 

документообігу, 

функціональні властивості 

систем електронного 

документообігу 

 

http://dl.dut
.edu.ua/cou

rse/view.ph

p?id=1850 

http://dl.dut.ed
u.ua/course/vie

w.php?id=185

0 

Лекція 5 Тема 5. Організаційно- Знати критерії оцінювання  http://dl.dut http://dl.dut.ed
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технологічні підходи до 

впровадження 

електронного 

документообігу 

системи електронного 

документообігу. 

 

.edu.ua/cou

rse/view.ph

p?id=1850 

u.ua/course/vie

w.php?id=185

0 

 Лекція 6 

Тема 6. Еволюція систем 

електронного 

документообігу. 

Сучасний стан СЕД в 

Україні та світі 

Знати  особливості і види 

систем електронного 

документообігу 

 

 

http://dl.dut

.edu.ua/cou
rse/view.ph

p?id=1850 

http://dl.dut.ed

u.ua/course/vie
w.php?id=185

0 

 

Лекція 7 

Тема 7. Технологічна 

характеристика СЕД 

«АСКОД» 

Знати технологічну 

характеристику СЕД 

«АСКОД» 
 

http://dl.dut

.edu.ua/cou

rse/view.ph
p?id=1850 

http://dl.dut.ed

u.ua/course/vie

w.php?id=185
0 

Лекція 8 

Тема 8. Технологічна 

характеристика СЕД 

«Діло» 

Знати технологічну 

характеристику СЕД «ДІЛО» 

 
 

http://dl.dut

.edu.ua/cou
rse/view.ph

p?id=1850 

http://dl.dut.ed

u.ua/course/vie
w.php?id=185

0 

Лекція 9 

Тема 9. Організація 

електронного архіву 

документів у системі 

електронного 

документообігу 

Знати принципи 

функціонування 

електронного архіву 

документів у системі 

електронного 

документообігу 

 

http://dl.dut

.edu.ua/cou
rse/view.ph

p?id=1850 

http://dl.dut.ed

u.ua/course/vie
w.php?id=185

0 

 

Практичне 

заняття 5-6 

Тема 4. Системи 

автоматизації 

документообігу і ділових 

процесів  і напрямки 

їхнього розвитку 

 Вміти самостійно 

розраховувати етапи 

автоматизації 

документообігу, розуміти 

принципи технології 

Workflow 

http://dl.dut

.edu.ua/cou
rse/view.ph

p?id=1850 

http://dl.dut.ed

u.ua/course/vie
w.php?id=185

0 

Практичне 

заняття 7-8 

Тема 5. Організаційно-

технологічні підходи до 

впровадження 

електронного 

документообігу 

 Вміти робити аналіз 

документообігу 

підприємства, робити 

комплексну оцінку систем 

електронного 

документообігу, 

орієнтуватися в етапах 

http://dl.dut

.edu.ua/cou
rse/view.ph

p?id=1850 

http://dl.dut.ed

u.ua/course/vie
w.php?id=185

0 
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переходу до електронного 

документообігу в 

організаціях 

Практичне 

заняття 9 

Тема 6. Еволюція систем 

електронного 

документообігу. 

Сучасний стан СЕД в 

Україні та світі 

 

Вміти здійснювати відбір 

найбільшефективних 

систем електронного 

документообігу 

http://dl.dut

.edu.ua/cou

rse/view.ph

p?id=1850 

http://dl.dut.ed

u.ua/course/vie

w.php?id=185

0 

Практичне 

заняття 10-

17 

Тема 7. Технологічна 

характеристика СЕД 

«АСКОД» 
 

Вміти працювати з СЕД 

«АСКОД» 

 

http://dl.dut
.edu.ua/cou

rse/view.ph

p?id=1850 

http://dl.dut.ed
u.ua/course/vie

w.php?id=185

0 

Практичне 

заняття 18-

20 

Тема 8. Технологічна 

характеристика СЕД 

«Діло» 
 

Вміти  працювати з СЕД 

«ДІЛО» 

 

http://dl.dut
.edu.ua/cou

rse/view.ph

p?id=1850 

http://dl.dut.ed
u.ua/course/vie

w.php?id=185

0 

Практичне 

заняття 21 

Тема 9. Організація 

електронного архіву 

документів у системі 

електронного 

документообігу 

 

Вміти працювати з 

електронним архівом у 

системі електронного 

документообігу 

 

http://dl.dut
.edu.ua/cou

rse/view.ph

p?id=1850 

http://dl.dut.ed
u.ua/course/vie

w.php?id=185

0 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1. Концепція 

електронних документів 

Знати сутність електронного 

документообігу, специфіку 

електронного документа та 

документообігу в системі 

управління 

Вміти  визначати  основні 

риси електронного 

документа, електронного 

цифрового підпису, 

визначати функції 

електронного 

документообігу 

http://dl.dut

.edu.ua/cou
rse/view.ph

p?id=1850 

http://dl.dut.ed

u.ua/course/vie
w.php?id=185

0 

Тема 2. Правові аспекти 

існування електронних 

документів у 

інформаційному 

суспільстві 

Знати специфіку  

трактування сутності 

електронного 

документообігу в  

вітчизняному та 

міжнародному правовому 

полі 

Вміти самостійно 

знаходити та застосовувати 

норми міжнародного та 

чинного законодавства 

України з електронного 

документообігу 

http://dl.dut

.edu.ua/cou

rse/view.ph
p?id=1850 

http://dl.dut.ed

u.ua/course/vie

w.php?id=185
0 

Тема 3. Електронний Знати специфіку  сучасного Вміти організовувати http://dl.dut http://dl.dut.ed
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Самостійна 

робота 

офіс електронного офісу як 

основи існування 

електронного 

документообігу 

колективну обробку 

документів у режимі group 

ware і передавати їх 

електронною поштою; 

працювати з програмами  

Accessта Outlook 

.edu.ua/cou

rse/view.ph

p?id=1850 

u.ua/course/vie

w.php?id=185

0 

Тема 4. Системи 

автоматизації 

документообігу і ділових 

процесів  і напрямки 

їхнього розвитку 

Знати стадії автоматизації 

документообігу, 

функціональні властивості 

систем електронного 

документообігу 

Вміти самостійно 

розраховувати етапи 

автоматизації 

документообігу, розуміти 

принципи технології 

Workflow 

http://dl.dut
.edu.ua/cou

rse/view.ph

p?id=1850 

http://dl.dut.ed
u.ua/course/vie

w.php?id=185

0 

Тема 5. Організаційно-

технологічні підходи до 

впровадження 

електронного 

документообігу 

Знати критерії оцінювання 

системи електронного 

документообігу. 

 

Вміти робити аналіз 

документообігу 

підприємства, робити 

комплексну оцінку систем 

електронного 

документообігу, 

орієнтуватися в етапах 

переходу до електронного 

документообігу в 

організаціях 

http://dl.dut
.edu.ua/cou

rse/view.ph

p?id=1850 

http://dl.dut.ed
u.ua/course/vie

w.php?id=185

0 

Тема 6. Еволюція систем 

електронного 

документообігу. 

Сучасний стан СЕД в 

Україні та світі 

Знати  особливості і види 

систем електронного 

документообігу 

 

Вміти здійснювати відбір 

найбільшефективних 

систем електронного 

документообігу 

http://dl.dut

.edu.ua/cou
rse/view.ph

p?id=1850 

http://dl.dut.ed

u.ua/course/vie
w.php?id=185

0 

Тема 7. Технологічна 

характеристика СЕД 

«АСКОД» 

Знати технологічну 

характеристику СЕД 

«АСКОД» 

Вміти працювати з СЕД 

«АСКОД» 

 

http://dl.dut

.edu.ua/cou

rse/view.ph
p?id=1850 

http://dl.dut.ed

u.ua/course/vie

w.php?id=185
0 

Тема 8. Технологічна 

характеристика СЕД 

«Діло» 

Знати технологічну 

характеристику СЕД «ДІЛО» 

 

Вміти  працювати з СЕД 

«ДІЛО» 

 

http://dl.dut

.edu.ua/cou

rse/view.ph
p?id=1850 

http://dl.dut.ed

u.ua/course/vie

w.php?id=185
0 

Тема 9. Організація 
Знати принципи 

Вміти працювати з http://dl.dut

.edu.ua/cou

http://dl.dut.ed

u.ua/course/vie
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електронного архіву 

документів у системі 

електронного 

документообігу 

функціонування 

електронного архіву 

документів у системі 

електронного 

документообігу 

електронним архівом у 

системі електронного 

документообігу 

 

rse/view.ph

p?id=1850 

w.php?id=185

0 

8. Мова вивчення освітньої компоненти 

українська 

9. Інформаційне забезпечення освітньої компоненти 

1.Матвієнко О.В. Основи організації електронного документообігу : навч. пос. / Матвієнко О.В., Цивін М.Н. – К. : Центр учбової літератури, 2012. 

– 112 с. http://www.dut.edu.ua/ua/lib/4/category/741/view/1583 

2.Кукарін О.Б. Електронний документообіг та захист інформації / О.Б. Кукарін; ред. Н.В. Грицяк. – К. : НАДУ, 2015. – 84 с. 

http://www.dut.edu.ua/ua/lib/4/category/741/view/1504 

3.Золотарьова І. О. Автоматизація документообігу. Навчальний посібник / І. О. Золотарьова, Р. К. Бутова. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2018. – 168 с. 
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10. Методи оцінювання, підсумкові звітності за освітньою компонентою 

Поточний контроль – тестові завдання та завдання, які потребують розгорнутої відповіді. 

Семестровий контроль – іспит. 

11. Матеріально-технічне забезпечення освітньої компоненти 

Для проведення практичних занять з метою формування загальних та фахових компетенцій використовується спеціалізована лабораторія 

"Віртуальний офіс", яка оснащена сучасними комп’ютерами та ліцензійним програмним забезпеченням. 
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