
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  Державне електронне урядування 

 

2. Тип  основна 

 

3. Обсяг: 
КредитівECTS Годин 

За видами занять: 

Лекцій Семінар 
Практичних 

занять 

Лабораторних 

занять 

Самостійна 

підготовка 

3 90 18  36  36 

4. Взаємозв’язок у структурно-логічній схемі 

Освітні 

компоненти, які 

передують 

вивченню 

1. Документаційне забезпечення управління 

2. Моделювання та інформаційні технології прийняття управлінських рішень 

3. Електронний документообіг 

Освітні 

компоненти для 

яких є базовою 

1. Аналіз проектів і програм в управлінні 

2. Інноваційна діяльність в публічному управлінні 

5. Компетенціївідповідно до ОПП та вимог роботодавців: 

Компетенції відповідно до ООП 

Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями 

Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми 

Здатність до пошуку, оброблення  та аналізу інформації з різних джерел 

Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово 

Здатність до соціальної взаємодії, до співробітництва та розв’язання конфліктів 

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

технологій 

Здатність готувати проекти управлінських рішень та їх впроваджувати 

Здатність у складі робочої групи проводити прикладні дослідження в сфері публічного управління та адміністрування 

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

Компетенції відповідно до вимог роботодавців 

Здатність здійснювати інформаційну підтримку діяльності органів влади 

Здатність оцінювати стан ведення органами влади своїх електронних інформаційних ресурсів 

Здійснювати комплексний аналіз рівня готовності органів влади до впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій 

Організовувати обробку документації з метою здійснення інформаційного забезпечення органу влади засобами сучасних інформаційно -

комунікаційних технологій 

Застосовувати комунікаційні та інформаційні технології в процесі підготовки, прийняття та впровадження управлінських рішень 

6. Результати навчання відповідно до ОПП 

Застосовувати норми та правила професійного спілкування українською мовою 

Знати структуру та особливості функціонування публічної сфери. 

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

Знати основні нормативно-правові акти та положення законодавства у сфері публічного управління та адміністрування. 

Розуміти та використовувати технології вироблення, прийняття та реалізації управлінських рішень 

Уміти користуватися системою електронного документообігу. 

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

Уміти налагодити комунікацію між громадянами та органами державної влади і місцевого самоврядування. 

Уміти коригувати діяльність у випадку зміни вихідних умов. 

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. Концептуальні засади та державна політика електронного урядування 

 Лекція 1 

Тема 1. Концептуальні 

засади електронного 

урядування 

Знати історію виникнення е-

урядування; Знати основні 

фактори впровадження 

електронного урядування; 

Знати зв’язок між 

 

http://dl.dut.

edu.ua/cours

e/view.php?i

d=2476 

http://dl.dut.edu.

ua/course/view.

php?id=2476 
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інформатизацією та 

електронним урядуванням. 

Лекція 2 

Тема 2. Етапи 

впровадження 

електронного урядування 

Знати моделі та систему 

нормативно-правового 

забезпечення електронного 

урядування 

 

http://dl.dut.

edu.ua/cours

e/view.php?i
d=2476 

http://dl.dut.edu.

ua/course/view.

php?id=2476 

    Лекція 3 

Тема 3. Електронна 

демократія та електронна 

держава 

Знати принципи участі 

громадян, громадських 

організацій та суб’єктів 

господарювання у 

формуванні державної 

політики 

 

http://dl.dut.

edu.ua/cours

e/view.php?i

d=2476 

http://dl.dut.edu.

ua/course/view.

php?id=2476 

Лекція 4 

Тема 4. Електронне 

урядування як 

обов’язкова умова 

розвитку електронної 

демократії 

Знати принципи електронної 

демократії. Знати переваги 

та недоліки електронного 

голосування. Знати 

принципи автоматизації 

процесів функціонування 

парламенту як пріоритетного 

напряму електронної 

демократії.. 

.  

http://dl.dut.

edu.ua/cours
e/view.php?i

d=2476 

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

php?id=2476 

Лекція 5 

Тема 5. Інформатизація 

державного управління 

Знати інформаційно-

технологічний простір 

державного управління. 

Знати внутрішній та 

зовнішній контур 

інформаційно-

технологічного простору 

органів державної влади та 

управління 

 

http://dl.dut.

edu.ua/cours

e/view.php?i

d=2476 

http://dl.dut.edu.

ua/course/view.

php?id=2476 

Лекція 6 

Тема 8. Захист 

інформації в 

електронному врядуванні 

Знати види інформаційних 

загроз. Знати принципи 

інформаційної безпеки в 

системі органів виконавчої 

влади. 

 

http://dl.dut.

edu.ua/cours

e/view.php?i
d=2476 

http://dl.dut.edu.

ua/course/view.
php?id=2476 

 Практичне Тема 1. Концептуальні  Вміти розрізняти стратегії http://dl.dut. http://dl.dut.edu.
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заняття 1 засади електронного 

урядування 

та засади розвитку 

електронного урядування; 

Орієнтуватися в термінах 

«електронне урядування», 

«електронний уряд», 

«електронні 

адміністративні послуги», 

«індекс готовності 

електронного урядування», 

«електронна демократія», 

«електронний парламент» 

edu.ua/cours

e/view.php?i

d=2476 

ua/course/view.

php?id=2476 

Практичне 

заняття 2 

Тема 2. Етапи 

впровадження 

електронного урядування 

 

Розрізняти етапи 

впровадження 

електронного урядування в 

Україні, їх зміст, а також 

підходи до процесу 

етапізації, що 

застосовуються в інших 

країнах 

http://dl.dut.

edu.ua/cours

e/view.php?i

d=2476 

http://dl.dut.edu.

ua/course/view.

php?id=2476 

Практичне 

заняття 3-4 

Тема 3. Електронна 

демократія та електронна 

держава 

 

Вміти здійснювати 

електронну взаємодію 

громадських рад з 

відповідними органами 

виконавчої влади та 

місцевого самоврядування. 

Вміти здійснювати надання 

державних послуг 

громадянам електронними 

каналами. 

http://dl.dut.

edu.ua/cours

e/view.php?i
d=2476 

http://dl.dut.edu.

ua/course/view.

php?id=2476 

Практичне 

заняття 5 

Тема 4. Електронне 

урядування як 

обов’язкова умова 

розвитку електронної 

демократії 

 Вміти здійснювати 

впровадження порталів для 

інтерактивного 

голосування з інформацією 

про партійні програми та 

дискусійні форуми. 

Розуміти сутність та 

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

e/view.php?i

d=2476 

http://dl.dut.edu.

ua/course/view.

php?id=2476 
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принципи електронних 

виборів 

Практичне 

заняття 6-7 

Тема 5. Інформатизація 

державного управління 

 Вміти розрізняти основні 

технологічні рішення для 

реформування системи 

державного управління у 

відповідності з потребами 

демократичних реформ та 

вимогами інформаційного 

суспільства 

http://dl.dut.

edu.ua/cours

e/view.php?i
d=2476 

http://dl.dut.edu.

ua/course/view.

php?id=2476 

Практичне 

заняття 8 

Тема 6. Системи 

оцінювання розвитку 

інформаційного 

суспільства та 

електронного урядування 

 

Вміти розрізняти основні 

системи та здійснювати 

оцінювання розвитку 

інформаційного 

суспільства та 

електронного урядування 

http://dl.dut.

edu.ua/cours

e/view.php?i

d=2476 

http://dl.dut.edu.

ua/course/view.

php?id=2476 

Практичне 

заняття 9 

Тема 7. Інформаційно-

аналітичне забезпечення 

електронного урядування 

 

Вміти здійснювати 

організацію процесу 

інформаційно-аналітичної 

діяльності.  Здійснювати 

інформаційно-аналітичне 

забезпечення електронного 

урядування 

http://dl.dut.

edu.ua/cours

e/view.php?i

d=2476 

http://dl.dut.edu.

ua/course/view.

php?id=2476 

Практичне 

заняття 10 

Тема 8. Захист 

інформації в 

електронному врядуванні 
 

Вміти здійснювати захист 

інформації в електронному 

врядуванні 

http://dl.dut.

edu.ua/cours

e/view.php?i

d=2476 

http://dl.dut.edu.

ua/course/view.

php?id=2476 

Практичне 

заняття 11 

Тема 9. Система органів 

влади, що відповідають 

за інформаційну безпеку 

та захист інформації 

 

Вміти орієнтуватися в 

системах органів влади, що 

відповідають за 

інформаційну безпеку та 

захист інформації. 

Розуміти сутність 

електронного урядування в 

умовах криз, надзвичайних 

ситуацій, особливого 

http://dl.dut.

edu.ua/cours

e/view.php?i

d=2476 

http://dl.dut.edu.

ua/course/view.

php?id=2476 
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періоду 

Розділ 2. Впровадження електронного урядування: світовий досвід і українська специфіка 

 

Лекція 7 

Тема 10. Зарубіжний та 

вітчизняний досвід 

впровадження 

електронного урядування 

Знати основні підходи та 

моделі до побудови 

електронного уряду. Знати 

специфіку мережевої 

інфраструктури е-уряду 

країн Євросоюзу та систем 

міжвідомчої електронної 

взаємодії уряду. 

 

http://dl.dut.

edu.ua/cours

e/view.php?i

d=2476 

http://dl.dut.edu.

ua/course/view.

php?id=2476 

Лекція 8 

Тема 13. Системи 

електронного 

документообігу в органах 

державної влади 

Знати специфіку 

електронного 

документообігу як 

технологічної основи 

взаємодії органів державної 

влади і місцевого 

самоврядування, громадян та 

бізнесу в умовах 

електронного урядування 

 

http://dl.dut.

edu.ua/cours
e/view.php?i

d=2476 

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

php?id=2476 

Лекція 9 

Тема 14. Електронні 

адміністративні послуги 

Кзнати основні ознаки 

адміністративних послуг, 

принципи надання та види 

адміністративних послуг та 

їх класифікацію.. 

 

http://dl.dut.

edu.ua/cours

e/view.php?i

d=2476 

http://dl.dut.edu.

ua/course/view.

php?id=2476 

 

Практичне 

заняття 12-13 

Тема 10. Зарубіжний та 

вітчизняний досвід 

впровадження 

електронного урядування 

 

Вміти розрізняти 

особливості побудови 

порталів органів влади в 

світі.  

http://dl.dut.

edu.ua/cours

e/view.php?i

d=2476 

http://dl.dut.edu.

ua/course/view.

php?id=2476 

Практичне 

заняття 14 

Тема 11. Проблеми 

інтеграції 

інформаційного простору 

України у світову 

інформаційну спільноту 

 

Вміти орієнтуватися в 

Єдиному інформаційному 

просторі як сукупності 

стандартизованих 

інформаційних технологій. 

http://dl.dut.

edu.ua/cours

e/view.php?i

d=2476 

http://dl.dut.edu.

ua/course/view.

php?id=2476 

Практичне 

заняття 15 

Тема 12. Концепції 

розвитку інформаційного 

суспільства в Україні. 

 

Вміти визначати основні 

риси та особливості 

сучасного інформаційного 

http://dl.dut.

edu.ua/cours

e/view.php?i

http://dl.dut.edu.

ua/course/view.

php?id=2476 



 7 

Концепція розвитку 

електронного урядування 

в Україні 

суспільства. Розуміти 

умови необхідні для 

забезпечення становлення 

та розвитку 

інформаційного 

суспільства в Україні. 

d=2476 

Практичне 

заняття 16 

Тема 13. Системи 

електронного 

документообігу в органах 

державної влади 

 

Вміти працювати з 

системами електронного 

документообігу, котрі 

застосовуються в органах 

державної влади 

http://dl.dut.

edu.ua/cours

e/view.php?i

d=2476 

http://dl.dut.edu.

ua/course/view.

php?id=2476 

Практичне 

заняття 17-18 

Тема 14. Електронні 

адміністративні послуги  

Вміти здійснювати 

елементарні та композитні 

адміністративні послуги 

http://dl.dut.

edu.ua/cours

e/view.php?i

d=2476 

http://dl.dut.edu.

ua/course/view.

php?id=2476 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостійна 

робота 

 

 

 

 

Тема 1. Концептуальні 

засади електронного 

урядування 

Знати основні принципи 

електронного урядування. 

Розуміти основні цілі та 

стратегічні завдання 

електронного урядування як 

невід’ємні компоненти 

державної політики в сфері 

електронного урядування 

 

http://dl.dut.

edu.ua/cours

e/view.php?i

d=2476 

http://dl.dut.edu.

ua/course/view.

php?id=2476 

Тема 2. Етапи 

впровадження 

електронного урядування 

Знати головні умови 

успішного впровадження е- 

урядування: політичні, 

організаційні, техніко-

технологічні, нормативно-

правові, фінансово-

економічні. Орієнтуватися в 

стратегії державної кадрової 

служби України на 2012-

2020 роки. 

Вміти розрізняти кадрові 

аспекти впровадження та 

функціонування 

електронного урядування.  

 

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

e/view.php?i

d=2476 

http://dl.dut.edu.

ua/course/view.

php?id=2476 

Тема 3. Електронна 

демократія та електронна 

держава 

Знати технологічні, 

організаційні, політичні 

аспекти електронної 

Розрізняти форми 

співпраці громадян з 

державою за допомогою 

http://dl.dut.

edu.ua/cours

e/view.php?i

d=2476 

http://dl.dut.edu.

ua/course/view.

php?id=2476 



 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

демократії. Співвідношення 

електронної демократії та 

електронного урядування на 

практиці.. 

 

технологій електронного 

урядування 

Тема 4. Електронне 

урядування як 

обов’язкова умова 

розвитку електронної 

демократії 

Знати сутність електронного 

голосування як засобу 

зміцнення демократії 

Розуміти принципи та 

форми електронних 

звернень громадян 

http://dl.dut.

edu.ua/cours

e/view.php?i

d=2476 

http://dl.dut.edu.

ua/course/view.

php?id=2476 

Тема 5. Інформатизація 

державного управління 

Знати параметри для оцінки 

готовності до впровадження 

електронного урядування. 

Знати особливості органів 

державного управління як 

об’єктів інформатизації.  

Знати критерії оцінки і 

вимоги до веб-сайтів органів 

влади.  

Вміти орієнтуватися в 

структурі електронного 

уряду. Вміти 

налаштовувати веб-сайт 

органу влади як основної 

інформаційно-технологічна 

форма комунікації в е-

урядуванні.  

 

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

e/view.php?i

d=2476 

http://dl.dut.edu.

ua/course/view.

php?id=2476 

Тема 6. Системи 

оцінювання розвитку 

інформаційного 

суспільства та 

електронного урядування 

 

Самостійно визначати 

місце України за різними 

міжнародними індексами 

розвитку інформаційного 

суспільства та 

електронного урядування 

http://dl.dut.

edu.ua/cours

e/view.php?i

d=2476 

http://dl.dut.edu.

ua/course/view.

php?id=2476 

Тема 7. Інформаційно-

аналітичне забезпечення 

електронного урядування 

Знати  специфіку та роль 

інформації в державному 

управлінні та місцевому 

самоврядуванні. Типи і види 

аналітичних документів, що 

застосовуються в 

публічному управлінні.  

Знати категорійно-

понятійний апарат з питань 

електронних інформаційних 

ресурсів. Знати принципи 

Вміти використовувати 

нормативно-правову базу з 

питань інформаційно-

аналітичного забезпечення 

органів публічної влади, 

зокрема з питань 

формування та реалізації 

державної політики 

розвитку е-урядування. 

Здійснювати стратегічний 

аналіз та стратегічний 

http://dl.dut.

edu.ua/cours
e/view.php?i

d=2476 

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

php?id=2476 
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державної політики з питань 

електронних інформаційних 

ресурсів. Знати стан 

національних електронних 

інформаційних ресурсів в 

Україні та тенденції їх 

розвитку. 

моніторинг в публічному 

управлінні. 

Тема 8. Захист 

інформації в 

електронному врядуванні 

Знати основні принципи та 

задачі захисту інформації в 

електронному урядуванні. 

Вміти здійснювати 

технічний захист 

інформації 

http://dl.dut.

edu.ua/cours

e/view.php?i

d=2476 

http://dl.dut.edu.

ua/course/view.

php?id=2476 

Тема 9. Система органів 

влади, що відповідають 

за інформаційну безпеку 

та захист інформації 

Знати досвід забезпечення 

інформаційної безпеки країн 

ЄС в умовах впровадження 

новітніх інформаційних 

технологій. 

Вміти орієнтуватися в 

технологіях захисту 

інформації 

http://dl.dut.

edu.ua/cours

e/view.php?i
d=2476 

http://dl.dut.edu.

ua/course/view.
php?id=2476 

Тема 10. Зарубіжний та 

вітчизняний досвід 

впровадження 

електронного урядування 

Знати прикладні системи, що 

забезпечують окремі сервіси 

та послуги е-уряду. Знати 

системи забезпечення 

прийняття рішень та системи 

забезпечення управління 

державного апарату. Знати 

інформаційно-аналітичні 

системи забезпечення 

прийняття рішень. Знати 

інформаційні системи для 

регіональних і місцевих 

органів влади та місцевого 

самоврядування 

Вміти працювати з 

системами пересилання 

електронних документів і 

почтових повідомлень між 

громадянами, бізнесом, 

органами державної влади 

та місцевого 

самоврядування. Вміти 

застосовувати електронні 

архіви та управління 

документами. Вміти 

орієнтуватися в 

національних облікових 

системах (реєстрах, 

кадастрах та ін.).  

http://dl.dut.

edu.ua/cours

e/view.php?i
d=2476 

http://dl.dut.edu.

ua/course/view.

php?id=2476 

Тема 11. Проблеми 

інтеграції 

інформаційного простору 

України у світову 

інформаційну спільноту 

Знати напрями розвитку 

національних інфраструктур 

і систем. Знати принципи 

формування національних 

інформаційних ресурсів і їх 

Вміти здійснювати 

інтеграцію і 

стандартизацію 

міжгалузевих 

інформаційних систем. 

http://dl.dut.

edu.ua/cours

e/view.php?i
d=2476 

http://dl.dut.edu.

ua/course/view.

php?id=2476 
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реєстрів. 

 

Вміти впроваджувати 

ефективні відомчі 

інформаційні системи 

Тема 12. Концепції 

розвитку інформаційного 

суспільства в Україні. 

Концепція розвитку 

електронного урядування 

в Україні 

Знати нормативно-правове 

забезпечення сучасних 

державних проектів з 

розвитку е-урядування 

Вміти визначати 

особливості реалізації 

державної політики е-

урядування та проблеми 

організаційного 

забезпечення управління 

запровадженням е-

урядування 

http://dl.dut.

edu.ua/cours

e/view.php?i

d=2476 

http://dl.dut.edu.

ua/course/view.

php?id=2476 

 Тема 13. Системи 

електронного 

документообігу в органах 

державної влади 

Знати державної політики та 

з впровадження систем 

електронного 

документообігу. Знати 

основні характеристики 

систем електронного 

документообігу та вимоги до 

них. Знати сучасний стан 

впровадження систем 

електронного 

документообігу в органах 

державної влади та 

місцевого самоврядування, 

основні проблеми та шляхи 

їх вирішення.  

Вміти орієнтуватися в 

підходах до організації 

документообігу і 

технологій діловодного 

процесу. Розуміти 

механізми організації 

процесу проходження 

документів у системі 

документообігу установи. 

http://dl.dut.

edu.ua/cours

e/view.php?i

d=2476 

http://dl.dut.edu.

ua/course/view.

php?id=2476 

Тема 14. Електронні 

адміністративні послуги 
Знати досвід провідних країн 

світу з впровадження 

адміністративних послуг. 

Знати критерії оцінювання 

якості та стандартів надання 

адміністративних послуг в 

Україні та в країнах 

Європейського союзу. 

Вміти орієнтуватися та 

розв’язувати проблеми 

надання адміністративних 

послуг в Україні. Вміти 

здійснювати 

удосконалення надання 

електронних 

адміністративних послуг в 

Україні. 

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

e/view.php?i

d=2476 

http://dl.dut.edu.

ua/course/view.

php?id=2476 
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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. 

http://www.repository.hneu.edu.ua/bitstream/123456789/3060/1/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8

%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA.%20%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0

%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1

%82%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B3%D1%83.%20%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0

%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%86.%D0%9E..pdf  

4. Електронне урядування та електронна демократія: навч. посіб.: у 15 ч. / за заг. ред. А.І. Семенченка, В.М. Дрешпака.  – К., 2017. Частина 1: 

Вступ до курсу. Концептуальні засади електронного урядування та електронної демократії / [В.Я. Малиновський, Н.В. Грицяк, А.І. Семенченко]. – 

К.: ФОП Москаленко О. М., 2017. – 70 с. https://onat.edu.ua/wp-content/uploads/2018/05/Part_001_Feb_2018.pdf  

5.Електронне урядування. Опорний конспект лекцій. / Дзюба С.В., Жиляєв І.Б., Полумієнко С.К., Рубан І.А., Семенченко А.І. / За ред. А.І. 

Семенченка. – Київ, 2012. – 264 с. http://academy.gov.ua/infpol/pages/dop/2/files/25b2e244-abac-4811-a0e5-4e420559b51d.pdf 

6.Інформаційно-комунікаційні технології в публічному управлінні [Текст]: слов.-довід. / уклад : В.М. Дрешпак, О.В. Кравцов, С.П. Кандзюба [та 

ін.]; за заг. ред. В.М. Дрешпака, О.В. Кравцова ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. - 

Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2013. – 132 с. 

http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/bitstream/123456789/3136/1/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%

97%20%D0%B2%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D1%83%D0%BF%D1%80

%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%96.pdf  

 

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. 

 

 

 

http://www.repository.hneu.edu.ua/bitstream/123456789/3060/1/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA.%20%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B3%D1%83.%20%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%86.%D0%9E..pdf
http://www.repository.hneu.edu.ua/bitstream/123456789/3060/1/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA.%20%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B3%D1%83.%20%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%86.%D0%9E..pdf
http://www.repository.hneu.edu.ua/bitstream/123456789/3060/1/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA.%20%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B3%D1%83.%20%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%86.%D0%9E..pdf
http://www.repository.hneu.edu.ua/bitstream/123456789/3060/1/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA.%20%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B3%D1%83.%20%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%86.%D0%9E..pdf
http://www.repository.hneu.edu.ua/bitstream/123456789/3060/1/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA.%20%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B3%D1%83.%20%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%86.%D0%9E..pdf
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