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Опис навчальної дисципліни 

Мета вивчення 

навчальної дисципліни 

набуття теоретичних знань та практичних навичок побудови інформаційної моделі 

організації на основі дослідження її організаційної структури, документопотоків та 

побудови інформаційних зв’язків як основи впровадження системи електронного 

документообігу 

Тривалість 
5 кредити ЄКТС/150 годин (лекції 20 год., лабораторні заняття 40 год., самостійна 

робота 90 год.) 

Форми та методи 
навчання 

Лекції та лабораторні заняття в аудиторії, самостійна робота поза розкладом 

Система поточного та 

підсумкового контролю 

Поточний контроль: відвідування занять; захист домашнього завдання; обговорення 

матеріалу занять; виконання навчальних завдань; доповіді з рефератами та їх 

обговорення; тестування; поточна модульна робота 

Підсумковий контроль: екзамен 

Базові знання  
Наявність знань з документознавства, архівознавства, уравлінського документознавства, 

документальних інформаційних систем та знань комп‘ютерних технологій 

Мова викладання Українська 

 

Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні 
результати навчання 

Програмні результати навчання 
Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 

 використовувати професійну аргументацію для 

донесення інформації, ідей, проблем та способів їх 

вирішення до фахівців і нефахівців у сфері 

економічної діяльності (ПР06); 

 застосовувати набуті теоретичні знання для 

розв’язання практичних завдань та змістовно 

інтерпретувати отримані результати (ПР12); 

 адекватно оцінювати свої знання і застосовувати 

їх в різних професійних ситуаціях (ПР18); 

 здатність діяти соціально відповідально та свідомо (К03); 

 здатність до критичного мислення, аналізу і синтезу (К04); 

 здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях (К05); 

 здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел (К06); 

 знання та розуміння предметної області та розуміння специфіки 

професійної діяльності (К15);  

 навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій. (К7); 

http://schedule.puet.edu.ua/
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Програмні результати навчання 
Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 

 професійно виконувати завдання в невизначених 

та екстремальних ситуаціях (ПР22);  

 показувати навички самостійної роботи, 

демонструвати критичне, креативне, самокритичне 

мислення (ПР23) 

 здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. (К8).  

 здатність приймати обґрунтовані рішення. (К11); 

 

Тематичний план навчальної дисципліни 

Назва теми Види робіт 
Завдання самостійної роботи у 

розрізі тем 

Модуль 1. Теоретичні основи організації документообігу 

Тема 1. Документаційне 

забезпечення 

управлінської діяльності 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Підготувати відповіді на питання:  

Види документообігу. Операції, які 

виконують із вхідними документами. 

Основні процедури опрацювання вихідних 

документів. Операції при створенні 

внутрішніх документів. Етапи 

документообігу в організації. Зовнішній і 

внутрішній контур проходження документів. 

Принципи організації документообігу. 

Документальні потоки у системі управління. 

 

Тема 2. Організаційна 

структура 

документаційного 

забезпечення 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Підготувати відповіді на питання:  

Основні завдання служби документаційного 

забезпечення управління. Функції служби 

документаційного забезпечення управління. 

Склад організаційної структури служби 

документаційного забезпечення управління 

залежно від обсягу документообігу. 

 

Тема 3. Електронний офіс Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Підготувати відповіді на питання: 

Етапи розвитку концепції електронного 

офісу. Основні види інформаційних обмінів 

у організації. 

Тема 4. Організація як 

об‘єкт впровадження 

електронного 

документообігу 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Підготувати відповіді на питання: 

Критерії для визначення потреби організації 

у впровадженні електронного 

документообігу. Параметри, що описують 

документообіг в організації та її структурних 

підрозділах 

Модуль 2. Системи електронного документообігу 

Тема  5. Стадії 

автоматизації 

документообігу 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

завдання самостійної роботи; тестування 

Підготувати відповіді на питання: 

Інтегрована система електронного 

документообігу. Переваги електронного 

документообігу. Технологія Worklfow. 

Складові технології Worklfow. 

Тема  6. Електронний 

архів як складова системи 

електронного 

документообігу даних. 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

завдання самостійної роботи; тестування 

Підготувати відповіді на питання: 

Корпоративний електронний архів. Завдання 

та функції електронного архіву. 

Тема 7. Аналіз 

документообігу 

підприємства 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

завдання самостійної роботи; тестування 

Підготувати відповіді на питання: 

Організаційні, економічні та технічні 

проблеми з реалізації проектів впровадження 

електронного документообігу. Заходи з 

ефективного впровадження систем 

електронного документообігу. Етапи проекту 

впровадження системи електронного 

документообігу. Етапи аналізу та оптимізації 

документообігу підприємства. 



Назва теми Види робіт 
Завдання самостійної роботи у 

розрізі тем 

Тема 8. Етапи переходу до 

електронного 

документообігу в 

організаціях 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

завдання самостійної роботи; тестування 

Підготувати відповіді на питання: 

Консалтингові послуги підчас впровадження 

систем електронного документообігу. 

Тема 9. Інформатизація 

державного управління 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

завдання самостійної роботи; тестування 

Підготувати відповіді на питання: 

Завдання інформатизації. Моделі 

електронного урядування. Параметри для 

оцінки готовності до впровадження 

електронного урядування. 
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Програмне забезпечення навчальної дисципліни 

 Пакет програмних продуктів Microsoft Office, 1С: Документообіг. 



 
Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання 

 Політика щодо термінів виконання та перескладання: завдання, які здаються із порушенням термінів без поважних 

причин, оцінюються на нижчу оцінку (75 % від можливої максимальної кількості балів за вид діяльності). 

Перескладання модулів відбувається із дозволу провідного викладача за наявності поважних причин (наприклад, 

лікарняний). 

 Політика щодо академічної доброчесності: списування під час виконання поточних модульних робіт та тестування 

заборонено (в т. ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під 

час он-лайн тестування та підготовки практичних завдань в процесі заняття. 

 Політика щодо відвідування: 

відвідування занять є обов’язковим компонентом. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, працевлаштування, 

стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі (Moodle) за погодженням із провідним викладачем. 

 Політика зарахування результатів неформальної освіти: http://puet.edu.ua/uk/publichna-informaciya  

 

Оцінювання 
Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне оцінювання 

Види робіт 
Максимальна 

кількість балів 

Модуль 1 (теми 1-4): відвідування занять; захист домашнього завдання; обговорення матеріалу 

занять; виконання навчальних завдань; завдання самостійної роботи; тестування; поточна 

модульна робота 

28 

Модуль 2 (теми 5-9): відвідування занять; захист домашнього завдання; обговорення матеріалу 

занять; завдання самостійної роботи; тестування; поточна модульна робота 
32 

Екзамен 40 

Разом 100 

 

 

 

 
Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти за результатами вивчення 

навчальної дисципліни 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за 

шкалою ЄКТС 
Оцінка за національною шкалою 

90-100 А Відмінно  

82-89 В Дуже добре  

74-81 С Добре 

64-73 D Задовільно 

60-63 Е Задовільно достатньо 

35-59 FX Незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34 F 
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

навчальної дисципліни 
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