
 

 

 

 

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 Документаційне забезпечення управління 

 

2. Тип  основна 

 

3. Обсяг: 
Кредитів ECTS Годин 

За видами занять: 

Лекцій Семінар 
Практичних 

занять 

Лабораторних 

занять 

Самостійна 

підготовка 

4 120 14  16  90 

4. Взаємозв’язок у структурно-логічній схемі 

Освітні 

компоненти, які 

передують 

вивченню 

1. Теорія та історія публічного управління, 

2. Організація діяльності державних службовців 

Освітні 

компоненти, для 

яких є базовою 

1. Державні політики і програми,  

2. Адміністративний менеджмент,  

3. Професійна компетентність державного службовця. 

4. Менеджмент  кадрових  ресурсів. 

5. Електронний документообіг. 

6. Державне електронне урядування. 

5. Компетентності відповідно до ОПП та вимог роботодавців: 

Компетентності відповідно до ООП 



 

 

 

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 

технологій. 

Здатність готувати проекти управлінських рішень та їх впроваджувати. 

Здатність впроваджувати інноваційні технології в діяльність організації. 

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

Здатність ефективно застосовувати технології стратегічного управління людськими ресурсами в професійній діяльності публічного  управлінця. 

Компетентності відповідно до вимог роботодавців 

Здійснювати відбір, аналіз, оцінку, систематизацію, моніторинг, організацію, зберігання, розповсюдження та надання в користування службової 

інформації та знань у будь-яких форматах. 

Використовувати методи систематизації, пошуку, збереження, класифікації інформації для різних типів контенту та носіїв. 

Використовувати сучасні прикладні комп’ютерні технології, програмне забезпечення, мережеві та мобільні технології для вирішення професійних 

завдань. 

Створювати чітку, стислу та точну управлінську документацію відповідно до чинних стандартів. 

Володіти практичним досвідом роботи зі службовою документацією. 

Управляти процесами створення та організацією роботи з документацією установи, організації. 

Розробляти локальні нормативні акти, що регулюють роботу зі  службовими документами. 

Управляти документаційними процесами, необхідними для функціонування служб і відділів. 

Ведення архіва компанії (у т. ч. в електронному вигляді). 

6. Результати навчання відповідно до ОПП 

1. Знати і розуміти наукові засади організації, модернізації та впровадження новітніх технологій у сфері ДЗУ. 

2. Знати основи електронного урядування. 

3. Уміти користуватися системою електронного документообігу. 

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

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

6. 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. Документаційне забезпечення управління − сфера практичних знань та навчальна дисципліна 

 
Лекція 

1 

Тема 1. Вступ. 
ДЗУ у професійній підготовці 

спеціальності ПУАД 

1. Місце та роль ДЗУ у 

професійній підготовці 

спеціальності. 

1. Пояснювати значення 

ДЗУ для підготовки 

фахівців у сфері 

http://dl.dut.
edu.ua/cours
e/view.php?

id=1739 

http://dl.dut.edu

.ua/course/view
.php?id=1739 



 

 

 

 2. Зв’язок дисципліни з 

навчальними курсами, що 

викладаються для 

спеціальності 

управління. 

2. Пояснювати 

міждисциплінарні 

зв’язки ДЗУ з іншими 

навчальними 

дисциплінами 

Лекція 

2 

Тема 2 
Документаційне забезпечення управління: 

історія становлення 

     

 

1. Витоки технологій ДЗУ 

2. Основні етапи становлення 

документаційного 

забезпечення управління 

1. Аналізувати базові 

методики ДЗУ 

2. Визначати фактори 

впливу на історичний 

розвиток ДЗУ 

http://dl.dut.
edu.ua/cours
e/view.php?

id=1739 

http://dl.dut.edu

.ua/course/view
.php?id=1739 

 

 

Лекція 

3 
Тема 3 

Сфера документаційного забезпечення 

управління 
 

1. Сучасні концептуальні 

підходи до визначення сфери 

ДЗУ 

2. Межі сфери ДЗУ у роботі з 

документами на традиційних 

та електронних носіях 

1. Визначати сферу ДЗУ 

в умовах існування 

гібридних 

документаційних систем. 

2. Аналізувати доробок 

вітчизняних та 

зарубіжних науковців у 

визначенні меж ДЗУ 

http://dl.dut.
edu.ua/cours
e/view.php?

id=1739 

http://dl.dut.edu
.ua/course/view

.php?id=1739 

 

 

Лекція 

4 

Тема 4 
Терміносистема документаційного забезпечення 

управління 
 

1. Базові поняттяДЗУ 

2. Джерела формування 

терміносистеми ДЗУ 

 

1. Визначати джерела 

формування 

терміносистеми ДЗУ. 

2. Пояснювати 

специфіку 

термінологічних 

словників і стандартів з 

термінологією ДЗУ 

3. На прикладі 

міжнародних словників і 

стандартів розкрити 

еволюцію трактувань 

базових понять ДЗУ 

http://dl.dut.
edu.ua/cours
e/view.php?

id=1739 

http://dl.dut.edu
.ua/course/view
.php?id=1739 

 
Практичн

е заняття 

1 

Тема 1 

Діловодство-ДЗУ-Керування 

документаційними процесами: еволюція 

1. Чинники впливу на еволюцію 
термінів і понять щодо роботи з 

управлінською документацією. 

2. Нормативні акти, в яких 

1. Розкривати зміст 

понять та пояснювати їх 

еволюцію 

http://dl.dut.
edu.ua/cours
e/view.php?

id=1739 

http://dl.dut.edu
.ua/course/view

.php?id=1739 



 

 

 

понять 

 

відображена еволюція понять 

 

Практичн

е заняття 

2 

Тема 2 

Документаційне забезпечення управління ‒ 

складова загальної системи управління 

 

1. Основні складові і функції 

управління. 

1. Пояснити чому ДЗУ є 

складовою управління 

2. Характеризувати ДЗУ 

як функцію управління 

http://dl.dut.
edu.ua/cours
e/view.php?

id=1739 

http://dl.dut.edu
.ua/course/view

.php?id=1739 

Практичн

е заняття 
3 

Тема 3 

Термінологія документаційного 

забезпечення управління 
 

1. Принципи уніфікації та 

стандартизації термінології 

ДЗУ 

 

1. Розкривати поняття 

“термінологія” та 

“терміносистема ДЗУ” 

http://dl.dut.

edu.ua/cours
e/view.php?

id=1739 

http://dl.dut.edu
.ua/course/view
.php?id=1739 

 

Самості
йна 

робота 

Тема 1. 

Тенденції еволюції наукових уявлень про 

сферу документаційного забезпечення 

управління 

1. Наукові підходи до 

визначення сфери ДЗУ. 

2. Вклад вітчизняних та 

зарубіжних вчених у 

трактування сфери ДЗУ в 

умовах існування традиційних 

документаційних систем та 

електронних систем 

документації 

1. Аналізувати сутність 

наукових трактувань 

сфери ДЗУ. 

2. Розкривати зміну 

парадигми сфери ДЗУ в 

умовах функціонування 

електронного 

документообігу 

http://dl.dut.
edu.ua/cours
e/view.php?

id=1739 

http://dl.dut.edu
.ua/course/view
.php?id=1739 

Самості

йна 

робота 

Тема 2. 

Концепції підготовки міжнародних 

термінологічних словників і стандартів 
1. Міжнародні словники з 

термінологією ДЗУ. 

2. Особливості еволюції 

термінологічних словників, 

що містять термінологію ДЗУ 

1. Пояснювати 

концептуальні підходи 

до розробляння 

термінологічних 

словників. 

2. Розкривати специфіку 

багатомовних словників 

з термінологією ДЗУ 

http://dl.dut.
edu.ua/cours
e/view.php?

id=1739 

http://dl.dut.edu
.ua/course/view
.php?id=1739 

Самості

йна 

робота 

Тема 3. 

Теоретичні здобутки наукових дисциплін, 

орієнтованих на сферу документаційного 

забезпечення управління 

1. Місце ДЗУ в 

міждисциплінарному 

науковому просторі. 

2. Роль документознавства та 

архівознавства у розробленні 

наукових методик ДЗУ. 

3. Схему зв’язку ДЗУ з 

науковими дисциплінами 

1. Розкривати роль 

наукових дисциплін 

документознавчого 

циклу для розвитку 

наукових засад ДЗУ. 

2. Характеризувати 

дисципліни, теоретичні 

дослідження яких 

http://dl.dut.
edu.ua/cours
e/view.php?

id=1739 

http://dl.dut.edu
.ua/course/view
.php?id=1739 



 

 

 

документально-

комунікаційного циклу 

орієнтовані на технології 

ДЗУ. 

3. Визначати схему 

взаємозв’язків ДЗУ із 

загальним та 

спеціальним 

(управлінським) 

документознавством, 

архівознавством 
Розділ 2. Організаційно-правові засади документаційного забезпечення управління 

 

Лекція 

5 

Тема 5 
Сучасне законодавче та нормативно-методичне 

регулювання документаційного забезпечення 

управління 
 

1. Базові закони, що 

регулюють сферу інформації 

та документації 

2. Нормативні акти, що 

лежать в основі 

документування та 

організації роботи з 

управлінською 

документацією 

1. Аналізувати ієрархію 

нормативно-правових 

актів 
2. Розробляти локальні 

нормативні акти 

http://dl.dut.
edu.ua/cours
e/view.php?

id=1739 

http://dl.dut.edu
.ua/course/view
.php?id=1739 

Лекція 6 Тема 6 
Система документаційного забезпечення 
управління. Служби документаційного 

забезпечення управління 

 

1. Складові системи ДЗУ. 

2. Завдання, функції та 

типові структури служб ДЗУ 

3. Організаційну побудову 

служб ДЗУ 

 

1. Пояснювати сутність 

системи ДЗУ. 

2. Характеризувати 

нормативну базу 

функціонування служб 

ДЗУ 

 

http://dl.dut.
edu.ua/cours
e/view.php?

id=1739 

http://dl.dut.edu
.ua/course/view
.php?id=1739 

Практичн

е заняття 

4 

Тема 4 

Законодавчо-нормативна база 

документаційного забезпечення управління: 

становлення та еволюція 

 

1.Ієрархію нормативно-

правових актів, що 

регулюють сферу ДЗУ 

2. Нормативно- правове 

регулювання в галузі 

використання електронних 

документів 

1. Характеризувати 

закони, що регламентують 

загальні засади політики 

держави в галузі 

інформації та 

документації 

2. Визначати нормативні 

акти, що мають 

міжвідомчий характер 
 

http://dl.dut.

edu.ua/cours
e/view.php?

id=1739 

http://dl.dut.edu
.ua/course/view
.php?id=1739 



 

 

 
Практичн

е заняття 

5  

Тема 5 

Типові структури служб документаційного 

забезпечення управління: завдання, функції 

 

1. Чинники впливу на 

організацію та 

функціонування служб ДЗУ. 

2. Організаційну побудову 

служб ДЗУ 

1. Визначити моделі 

документаційно-

інформаційних структур у 

державних установах. 
 

http://dl.dut.
edu.ua/cours
e/view.php?

id=1739 

http://dl.dut.edu

.ua/course/view
.php?id=1739 

 

Самості

йна 
робота 

Тема 4 

Проект Закону України “Про діловодство”: 

необхідність правового регулювання сфери 

документаційного забезпечення управління 

 

1. Наукові та правові засади 

розроблення Закону України 

“Про діловодство”. 

2. Версії Закону України 

“Про діловодство” та 

редакції 

1. Пояснювати 

необхідність розроблення 

та прийняття Закону 

України “Про 

діловодство”. 

2. Розкривати причину 

відсутності законодавчого 

акту, який регулює 

питання роботи з 

управлінською 

документацією. 

http://dl.dut.
edu.ua/cours
e/view.php?

id=1739 

http://dl.dut.edu

.ua/course/view
.php?id=1739 

Самості

йна 

робота 

Тема 5 

Структура служб документаційного 

забезпечення управління установ різного 

ієрархічного рівня 

 

1. Особливості формування 

служб ДЗУ у ВРУ, КМУ, 

міністерствах, державних 

службах, державних 

установах, комерційних 

організаціях та 

підприємствах. 

2. Завдання, функції та 

типові структури служб ДЗУ 

1. Розкривати вплив 

ієрархічного рівня 

установи на склад 

структурних підрозділів, у 

віданні яких є робота з 

управлінською 

документацією 

http://dl.dut.
edu.ua/cours
e/view.php?

id=1739 

http://dl.dut.edu
.ua/course/view
.php?id=1739 

Розділ 3. Наукові принципи і практика документаційного забезпечення управління 

 

Лекція 7 
Тема 7 

Розробляння та впроваджування 

документаційних систем 

1. Нормативно-правову базу 

з документування 

управлінської інформації  

2. Вимоги до укладання 

підсистеми управлінської 

документації - ОРД 

1. Укладати службові 

документи відповідно до 

нормативно-методичних 

вимог. 

 

http://dl.dut
.edu.ua/cou
rse/view.ph
p?id=1739 

http://dl.dut.edu

.ua/course/view
.php?id=1739 

Лекція 8 

Тема 8 
Документаційні процеси та їх контролювання 

 

1. Прийоми класифікації 

службової документації та 

укладання номенклатури 

1. Класифікувати систему 

управлінської документації 

2. Здійснювати процеси 

http://dl.dut
.edu.ua/cou
rse/view.ph
p?id=1739 

http://dl.dut.edu
.ua/course/view
.php?id=1739 



 

 

 

справ. 

3. Засади та функції 

реєстрування управлінської 

документації 

ДЗУ 

Лекція 9 

Тема 9 
Упорядкування документації установи, 

підготовка документів до передавання на архівне 

зберігання 

1. Нормативні акти щодо 

упорядкування 

управлінської документації 

та її архівування. 

2. Вимоги і процедури 

передавання управлінських 

документів на тимчасове, 

довготривале та постійне 

зберігання 

 

1. Формувати та 

оформляти справи. 

2. Складати описи справ 

тривалого та постійного 

зберігання. 

3.  Здійснювати 

комунікацію з архівним 

підрозділом установи та 

державним архівом. 

http://dl.dut
.edu.ua/cou
rse/view.ph
p?id=1739 

http://dl.dut.edu
.ua/course/view
.php?id=1739 

Практичн

е заняття 

6 

Тема 6 

Кадрові документи в структурі службової 

документації 

1. Склад документів з 

управління кадрами. 

2. Нормативні акти щодо 

створення та організації 

роботи з кадровою 

документацією 

1. Укладати різні види 

кадрової документації. 

2. Вести роботу з обліку 

кадрів 

3. Організовувати роботу з 

обліку кадрової 

документації. 

http://dl.dut

.edu.ua/cou
rse/view.ph
p?id=1739 

http://dl.dut.edu
.ua/course/view
.php?id=1739 

Практичн

е заняття 

7 

Тема 7 

Складання номенклатури справ та 

формування документів у справи 

1. Нормативну базу щодо 

складання номенклатури 

справ. 

2. Структуру номенклатури 

справ 

1. Укладати номенклатуру 

справ структурного 

підрозділу та зведену 

номеклатуру справ 

http://dl.dut
.edu.ua/cou
rse/view.ph
p?id=1739 

http://dl.dut.edu
.ua/course/view
.php?id=1739 

Практичн

е заняття 

8 

Тема 8 

Передавання службової документації в архів 

установи та державний архів 

1. Вимоги до архівування 

службової документації. 

2. Процедури передавання 

документів в архів (установи 

та державний архів) 

1. Комунікувати з 

архівістами. 

2. Проводити експертизу 

цінності документів 

3. Здійснювати процедури 

архівування  

http://dl.dut
.edu.ua/cou
rse/view.ph
p?id=1739 

http://dl.dut.edu

.ua/course/view
.php?id=1739 

Самості

йна 
робота 

Тема 6 

Генеза нормативної бази щодо створення і 

оформлення службової документації 

1. Основні періоди 

унормування створення та 

оформлення управлінської 

1. Укладати відомчі та 

локальні нормативні акти 

щодо створення і 

http://dl.dut
.edu.ua/cou
rse/view.ph
p?id=1739 

http://dl.dut.edu
.ua/course/view
.php?id=1739 



 

 

 

документації. 

2. Фактори впливу на 

еволюцію нормативної бази 

щодо створення і 

оформлення службової 

документації 

оформлення службової 

документації. 

2. Створювати збірники 

уніфікованих форм 

документів  

Самості

йна 

робота 

Тема 7 

Перспективи розвитку інформаційно-

пошукових систем в установах 

1. Види інформаційно-

пошукових систем в 

установах. 

2. Принципи формування 

ІПС. 

3. Напрями удосконалення 

ІПС в умовах впровадження 

новітніх технологій 

1. Створювати різні види 

ІПС. 

2. Визначати структуру і 

склад ІПС. 

3. Впроваджувати нові 

технології для 

удосконалення ІПС. 

http://dl.dut
.edu.ua/cou
rse/view.ph

p?id=1739 

http://dl.dut.edu
.ua/course/view
.php?id=1739 

Самості

йна 

робота 

Тема 8 

Взаємозв’язок документаційного 

забезпечення управління і архівів: 

зарубіжний досвід 

1. Моделі взаємозвʼязку ДЗУ 

і архівів у зарубіжних 

країнах. 

2. Роль архівних установ 

зарубіжних країн в 

унормуванні ДЗУ/керування 

документаційними 

процесами 

1. Визначати особливості 

моделей взаємозвʼязку 

КДП і архівів. 

2. Вказувати на можливості 

впровадження зарубіжного 

досвіду щодо ролі архівів у 

сфері ДЗУ у вітчизняній 

практиці 

http://dl.dut
.edu.ua/cou
rse/view.ph

p?id=1739 

http://dl.dut.edu
.ua/course/view
.php?id=1739 

8. Мова вивчення освітньої компоненти 

українська 
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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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