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Актуальні оголошення на сторінці дисципліни 
в системі MOODLE 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАВЧАЛЬНУ ДИСЦИПЛІНУ 

Анотація  навчальної дисципліни, в т.ч. мета та цілі 

Даний курс акцентує увагу на практичних аспектах складання документів у 
електронному вигляді.  

Мета викладання дисципліни "Електронний документообіг в публічних організаціях": 
передбачає вивчення основ електронного документообігу, застосування 
електронного цифрового підпису, ефективного впровадження та функціонування 

https://orcid.org/0000-0002-6341-
mailto:o.a.lahodniuk@nuwm.edu.ua


системи електронного документообігу на основі побудови інформаційної моделі 
організації, яка відображає її документні потоки та інформаційні зв’язки, загальні 
принципи організації документообігу в організаціях, основні підходи до впровадження 
систем електронного документообігу, принципи побудови систем електронного 
документообігу, вимоги до їх функціональних можливостей. 

Посилання на розміщення  навчальної дисципліни  на навчальній платформі 

Moodle 

https://exam.nuwm.edu.ua/ 

Компетентності 

3К 1. Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями. 
ФК4. Здатність використовувати в процесі  підготовки і впровадження управлінських 
рішень сучасні ІКТ. 
ФК5. Здатність використовувати систему електронного документообігу.  
ФК6. Здатність здійснювати інформаційно-аналітичне забезпечення управлінських 
процесів із використанням сучасних інформаційних ресурсів та технологій. 
ФК9. Здатність впроваджувати інноваційні технологіїі. 
 

Програмні результати навчання (ПРН) 

ПРН4. Знати структуру та особливості функціонування сфери публічного 
управління та адміністрування. 
ПРН5. Знати стандарти, принципи та норми діяльності у сфері публічного 
управління та адміністрування. 
ПРН10. Уміти користуватися системою електронного документообігу.  

Структура навчальної дисципліни 

Теми лекційних занять: 
1. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ. 

Сутнісні особливості електронного урядування. Теоретичні засади електронного 
урядування. Мета, цілі та завдання електронного урядування.  
 

2. ОНОВИ ЕЛЕКТРОННОЇ ДЕМОКРАТІЇ 
Поняття та зміст електронної демократії. Цілі та основні напрями розвитку 
електронної демократії.  
 

3. СУТНІСТЬ ЕЛЕКТРОННИХ ДОКУМЕНТІВ  ТА ЕЛЕКТРОННОГО 
ДОКУМЕНТООБІГУ. 

Електронний документообіг. Передумови та етапність упровадження систем 
електронного документообігу. 
 

4. ПОНЯТТЯ ЕЛЕКТРОННОГО ЦИФРОВОГО ПІДПИСУ. 
Електронний цифровий підпис.  
 

5. ФУНКЦІОНАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОННОГО 
ДОКУМЕНТООБІГУ В ОРГАНАХ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ 

Функції сучасних систем електронного документообігу. Електронний архів. Система 
електронного документообігу Адміністрації  Президента України (СЕД АПУ). Система 
електронного документообігу АСКОД  Система електронного документообігу «ДОК 
ПРОФ 2.0»   
 

6. РЕІНЖИНІРИНГ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРОЦЕСІВ  В ОРГАНАХ ПУБЛІЧНОЇ 



ВЛАДИ 
Зміст реінжинірингу адміністративних процесів. Роль інформаційних технологій у 
реінжинірингу.  Нові принципи документообігу. Системи електронного документообігу  
в реінжинірингу адміністративних процесів. 
 
7. ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ В 

ОРГАНАХ ПУБЛІЧНОГО  УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ 
Застосування систем електронного документообігу  в органах місцевого 
самоврядування.    Застосування систем електронного документообігу в органах 
державної влади на центральному та регіональному рівнях. Проблеми та 
перспективи впровадження систем електронного документообігу в органах публічної  
влади. 

 
Тематика практичних занять: 

Практичне заняття 1. 
Основні поняття та організація електронного документообігу 

Практичне заняття 2. 
Електронний документ та його життєвий цикл 

Практичне заняття 3. 
Електронний цифровий підпис 

Практичне заняття 4. 
Організація системи електронного документообігу 

Практичне заняття 5. 
Аналіз електронного урядування в публічних організаціях  

Практичне заняття 6. 
Електронний та віртуальний офіс 

Практичне заняття 7. 
Практика застосування систем електронного документообігу в органах 

публічного управління в інших країнах  
 

Перелік соціальних, «м’яких» навичок (soft skills) 

Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями. Здатність логічно 
обґрунтовувати та обстоювати свою позицію, здатність до навчання, комунікаційні 
якості, налагоджувати контакти з незнайомцями, уміння слухати і запитувати та 
давати відповіді, формування точки зору та прийняття рішення та інші. 

Форми та методи навчання 

Методи навчання:  демонстрація, навчальна дискусія; технології викладання: 

тренінги, рольові ігри, аналіз конкретних ситуацій, обговорення, презентації, міні-

лекції, ситуаційні дослідження, навчання на основі досвіду та інші. 

Порядок та критерії оцінювання 

     
      Викладач проводить оцінювання завдань студентів шляхом проставлення 
балів за визначеними критеріями, що вчасно доводяться здобувачам освіти. За 
вчасне та якісне виконання  завдання, студент отримує такі обов’язкові бали: 
- 10 балів за вчасне (згідно визначеного графіка) виконання завдання; 
- 10 балів за якісне оформлення завдання; 
- 20 балів за представлення завдання; 
- 20 балів за захист та відповіді на запитання. 
20 балів – модуль 1; 
20 балів – модуль 2. 
Усього 100 балів. 



Студенти можуть отримати додаткові бали за: виконання рефератів, есе 
дослідницького характеру за темою курсу. Тему можуть дослідницької роботи 
вибрати самостійно за погодженням із викладачем. Додаткові бали студентам 
також можуть бути зараховані за конкретні пропозиції з удосконалення змісту 
навчальної дисципліни. 
Модульний контроль проходитиме у формі тестування. У тесті 30 запитань 
різної складності: рівень 1 – 20 запитань по 0,4 бали (8 балів), рівень 2 – 8 
запитань по 1 балу (8 балів), рівень 3 – 2 запитання по 2 бали (4 бали). Усього – 20 
балів. 

 

Поєднання навчання та досліджень 

Студенти мають можливість додатково отримати бали за виконання 
індивідуальних завдань дослідницького характеру, а також можуть бути долучені 
до написання та опублікування наукових статей з тематики курсу. 
В освітньому процесі використовуються  досягнення викладача курсу механізми 

та процедури в освітньому процесі університету https://nuwm.edu.ua/sp. 

Інформаційні ресурси 

 
1. Офіційний сайт Президента України. [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

http://www.president.gov.ua/.  
2.  Офіційний сайт Верховної Ради України. [Електронний ресурс]. Режим 

доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua/.  
3. Офіційний сайт Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського. 

[Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/. 
4. Стандарт вищої освіти за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна 

та архівна справа https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-
osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/029-informatsiyna-bibliotechna-ta-arkhivna-
sprava-bakalavr.pdf   
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2.  Про електронний цифровий підпис: Закон України від 22 трав. 2003 р. № 

852IV. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/85215. 

3.  Про затвердження Типового порядку здійснення електронного документообігу 

в органах виконавчої влади: Постанова Кабінету Міністрів України від 28 жовт. 2004 

р. №1453. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/14532004п. 

4.  Про затвердження Порядку застосування електронного цифрового підпису 

органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, 

установами та організаціями державної форми власності: Постанова Кабінету 

Міністрів України від 28 жовт. 2004 р. №1452. – Режим доступу: 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/14522004п. 

5.   Про затвердження Положення про центральний засвідчувальний орган: 

Постанова Кабінету Міністрів України від 28 жовт. 2004 р. № 1451. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/14512004п. 

6.  Про затвердження Порядку акредитації центру сертифікації ключів: Постанова 

Кабінету Міністрів України від 13 лип. 2004 р. № 903. – Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/9032004п. 

7. Про затвердження Порядку засвідчення наявності електронного документа 

(електронних даних) на певний момент часу: Постанова Кабінету Міністрів України 

від 26 трав. 2004 р. № 680. – Режим доступу: 

http://www.president.gov.ua/
http://www.zakon.rada.gov.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/029-informatsiyna-bibliotechna-ta-arkhivna-sprava-bakalavr.pdf
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http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/6802004п 

8.  Про затвердження Порядку роботи з електронними документами у діловодстві 

та їх підготовки до передавання на архівне зберігання: наказ Міністерства юстиції 

України від 11 листоп. 2014 р. № 1886/5. – Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z142114. 

9. Маланчук Л.О. Інформаційні технології у навчальному процесі: електронний 

документообіг/Зб. наук. праць «Технічні науки».- Рівне: НУВГП. 2016   вип.4(76) 

С.192-203 

Дедлайни та перескладання 

      Ліквідація академічної заборгованості здійснюється згідно «Порядку ліквідації 

академічних заборгованостей у НУВГП», http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/. Згідно цього 

документу і реалізується право студента на повторне вивчення дисципліни чи повторне 

навчання на курсі. Перездача модульних контролів  здійснюється згідно 

http://ep3.nuwm.edu.ua/15311/. 

 Оголошення стосовно дедлайнів здачі та перездачі оприлюднюються на сторінці MOODLE 

https: https://exam.nuwm.edu.ua///. 

Неформальна та інформальна освіта 
Студенти мають право на перезарахування результатів навчання набутих у неформальній 

та інформальній освіті згідно відповідного положення 

https://nuwm.edu.ua/index.php?preview=1&option=com_dropfiles&format=&task=frontfile.downl

oad&catid=420&id=412&Itemid=1000000000000. 

     Також студенти можуть самостійно на платформах Coursera, edEx, edEra, FutureLearn 

та інших опановувати матеріал для перезарахування результатів навчання. 

Практики, представники бізнесу,  фахівці, залучені до викладання 
До викладання курсу можуть, за згодою, долучатися представники публічних організацій, 

територіальних громад, на базі яких створені філії кафедри державного управління, 

документознавства та інформаційної діяльності.   

Правила академічної доброчесності 
Усі здобувачі виконані навчальні завдання самостійно перевіряють на виявлення текстових 

запозичень через університетську платформу MOODLE  

http://wiki.nuwm.edu.ua/index.php/Unplag.   

В аудиторії здобувачі не допускаються до списування та обману – за порушення принципів 

академічної доброчесності викладач може накладати санкції: зниження балів, повернення 

роботи на доопрацювання, не допущення до захисту роботи та ін. 

Вимоги до відвідування 

Студенту не дозволяється пропускати заняття без поважних причин. Якщо є довідка про 

хворобу чи іншу поважну причину то студенту не потрібно відпрацьовувати пропущене 

заняття.  

Студент має право оформити індивідуальний графік навчання згідно відповідного 

положення http://ep3.nuwm.edu.ua/6226/ 

При об’єктивних причинах пропуску занять, студенти можуть самостійно вивчити 

пропущений матеріал за вищенаведеним посиланням на розміщення навчальної дисципліни на 

платформі MOODLE. 

   Здобувачі без обмежень можуть на заняттях використовувати мобільні телефони та 

ноутбуки. 

Оновлення 
За ініціативою викладача зміст даного курсу оновлюється щорічно, враховуючи зміни у 

законодавстві України, в соціальній політиці України, публічному управлінні в сфері 

соціально-гуманітарної політики. 

    Студенти також можуть долучатись до оновлення дисципліни шляхом подання 

пропозицій викладачу. 

Академічна мобільність. Інтернаціоналізація 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z142114
http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/
http://ep3.nuwm.edu.ua/15311/
https://exam.nuwm.edu.ua/
https://nuwm.edu.ua/index.php?preview=1&option=com_dropfiles&format=&task=frontfile.download&catid=420&id=412&Itemid=1000000000000
https://nuwm.edu.ua/index.php?preview=1&option=com_dropfiles&format=&task=frontfile.download&catid=420&id=412&Itemid=1000000000000
http://wiki.nuwm.edu.ua/index.php/Unplag
http://ep3.nuwm.edu.ua/6226/


В НУВГП розроблені процедури для реалізації права здобувачам на академічну мобільність: 

- Положення про академічну мобільність учасників освітнього процесу Національного 

університету водного господарства та природокористування 

http://ep3.nuwm.edu.ua/4398/ 

- Порядок перезарахування результатів навчання за програмами академічної мобільності 

в Національному університеті водного господарства та природокористування 

http://ep3.nuwm.edu.ua/19458/.  

- Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2015 року № 579 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/579-2015-%D0%BF#n8.  

Іноземні сайти: 

Public Administration Library: https://cpl.org/locations/public-administration-library/ 

Public administration (Open Library): https://openlibrary.org/_subjects/public_administration 

SCOPE OF PUBLIC ADMINISTRATION: https://www.yournoteslibrary.com/2020/07/scope-of-

public-administration.html 

 

 

 

Лектор     Маланчук Лариса Олексіївна, к.е.н., доцент 
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