
Міністерство освіти і науки України 

Національний університет водного господарства  

та природокористування 

 

Кафедра державного управління та місцевого самоврядування 

 

 

 

 

 

668-34 
 

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ 

до виконання розрахункової роботи  

з дисципліни «Електронний документообіг» 

для студентів напряму підготовки 6.020105 «Документознавство та 

інформаційна діяльність» 

денної форми навчання 

  

 

 

 

 

 

Рекомендовано 

методичною комісією за 

галуззю знань «Державне 

управління»  

протокол № 6  

від 11 лютого 2013 р. 

 

 

Рівне – 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи  з 

дисципліни «Електронний документообіг» для студентів напряму 

підготовки 6.020105 «Документознавство та інформаційна 

іяльність» денної форми навчання / В.І. Корбутяк – Рівне: НУВГП, 

2013. –  12 с. 

               

Упорядники: М.Х. Корецький, д.держ.упр., професор кафедри 

державного управління та місцевого самоврядування,                  

В.І. Корбутяк, к.т.н., доцент кафедри державного управління та 

місцевого самоврядування. 

 

 

Відповідальний за випуск: М.П. Сорока, д.держ,упр., проф., 

завідувач кафедри державного управління та місцевого 

самоврядування. 

 

 

ЗМІСТ 

 

1. 1. Загальні положення дисципліни……………………..… 3 

2. 2. Мета і завдання розрахункової роботи………………… 4 

3. 3. Видача завдання та вимоги до оформлення 

розрахункової роботи………………………………………. 

 

5 

4. 4. Зміст розрахункової роботи……………………………... 5 

5. 5. Оцінювання знань студентів……………………………. 10 

6. 6. Рекомендована література………………………………. 11 

 

 

© Корецький М.Х., 

    Корбутяк В.І., 2013 

© НУВГП, 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ  

 

Практичні заняття із дисципліни «Електронний документообіг» 

розраховані на студентів, які навчаються за освітньо-

кваліфікаційними програмами підготовки бакалаврів відповідно до 

вимог Європейської кредитно-трансферної системи (ЕСТS). 

Мета  викладання дисципліни " Електронний документообіг " – 

формування знань і навичок сучасного діловодства на основі 

науково-обгрунтованих принципів і методів його удосконалення. 

Основними завданнями навчальної дисципліни є: 

- дослідити роль і місце діловодства у роботі апарату 

управління; 

- вивчити історію організації діловодства; 

- ознайомитись із задачами та функціями служб ДЗУ; 

- проаналізувати нормативну базу, яка регламентує 

організацію роботи з документами в установі; 

- ознайомлення із організацією документообігу; 

- вивчення організації поточного зберігання документів, 

формування номенклатури справ; 

- вивчення процесу організації проведення експертизи 

документів, технічне забезпечення їх знищення. 

     У результаті вивчення навчальної дисципліни студент: 

 повинен знати:  

- методологічні аспекти формування сучасного діловодства; 

- науково-обгрунтовані принципи організації сучасного 

доловодства; 

- науково-обгрунтовані методи удосконалення діловодства; 

- процеси організації документообігу; 

- задачі та функції служб ДЗУ; 

- нормативну базу, яка регламентує роботу з документами в 

установі; 

- організацію поточного зберігання документів; 

- особливості технічного забезпечення діловодства в установі; 
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повинен вміти: 

- організовувати роботу ДЗУ; 

- застосовувати нормативну базу, яка регламентує роботу з 

документами; 

- проводити реєстрацію і контроль за виконанням документів 

в установі; 

- організовувати поточне зберігання документів; 

- проводити експертизу цінності документів, їх знищення; 

- передача документів в архів. 

 

 

 

2. МЕТА І ЗАВДАННЯ РОЗРАХУНКОВОЇ РОБОТИ 

 

Метою розрахункової роботи є розробка організаційно-

технологічних заходів щодо впровадження електронного 

документообігу на підприємстві. 

Основними завданнями розрахункової роботи є: 

- виявити зацікавленість керівництва у реалізації проекту; 

- проаналізувати відмову керівництва підприємства від 

розробки системи силами власного ІТ-підрозділу і застосування 

готових рішень від виробників; 

- розробити і впровадити концепцію розвитку 

документаційного забезпечення підприємства, плану впровадження 

системи електронного документообігу, вибрати керівника проекту, 

сформування робочу групу; 

- розробити заходи щодо тісної співпраця фахівців ІТ-служб 

замовника та виконавця;  

- чіткий розподілити обов’язки та повноважень всіх, хто 

залучений до впровадження системи; 

- впровадити пілотний проект для відпрацювання бізнес-

процедур, які підлягають автоматизації; 

- організувати заходи щодо навчання співробітників на 

постійній основі та на всіх етапах впровадження. 
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3. ВИДАЧА ЗАВДАННЯ ТА ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ 

РОЗРАХУНКОВОЇ РОБОТИ 

Завдання розрахункової роботи представляє собою 

дослідження за запропонованою схемою конкретного підприємства, 

установи та організації на предмет впровадження системи 

електронного документообігу. Характер роботи є дослідницьким, 

що зумовлює достатню самостійність студента при виконання 

розрахункової роботи. Деталі щодо завдання на курсову роботу 

студентам надаються під час першого практичного завдання 

шостого семестру. 

Розрахункова робота оформляється на стандартних аркушах 

паперу формату А4 згідно встановлених вимог. Загальний обсяг 

курсової роботи становить 20-25 сторінок. Викладач здійснює 

безпосереднє та систематичне керівництво розрахунковою 

роботою. 

4. ЗМІСТ РОЗРАХУНКОВОЇ РОБОТИ 

Для автоматизації документообігу та впровадження системи 

електронного документообігу на підприємстві необхідний, перш за 

все, провести аналіз документообігу підприємства, який 

ґрунтується на виявленні „проблемних” ділянок документообігу і 

оптимізації руху документів. 

Всі проблеми з реалізації проектів можна поділити на 

організаційні, економічні та технічні. Організаційні – пов’язані із 

людським фактором – недостатньою мотивацією співробітників до 

роботи з новою системою, низьким рівнем їх комп’ютерної 

грамотності, неповним або помилковим визначенням завдань, які 

постають перед системою. Економічні проблеми – необхідність 

вкладання значних коштів, при тому, що економічний ефект від 

впровадження не одразу помітний. Поміж технічних проблем - 

необхідність створення якісної інфраструктури, складнощі 

інтеграції із вже існуючими системами. 

Такий аналіз можна здійснювати за наступними етапами 

(рис 1). 
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Рис. 1.  Етапи проекту 

 

Етап 1. Аналіз системи документообігу на підприємстві 

(підготовчий етап): 

- дослідження організаційної структури підприємства. 

- виділення з організаційної структури підрозділів, окремих 

виконавців, які відповідають за процес документообігу на 

підприємстві. 

- визначення підпорядкованості виявлених підрозділів і 

розмежування їх функцій за видами виконуваних робіт. 

- формування відповідної моделі документообігу на 

підприємстві. 

Етап 2. Аналіз структури документообігу на підприємстві: 

- групування документів підприємства за ознакою 

документаційного забезпечення управління (вхідні, вихідні, накази 

та ін.). 

- групування документів підприємства за підрозділами згідно 

організаційної структури підприємства та їх аналіз. 
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- групування документів підприємства для виявлення 

сезонності та їх аналіз. 

Етап 3. Оптимізація взаємодії підрозділів згідно наявної 

моделі документообігу на підприємстві: 

- дослідження організаційних структур підприємства щодо 

руху вхідних, вихідних та внутрішніх документів. 

- укладання та опрацювання картки-анкети зв’язків всіх 

підрозділів, включених до кожного з видів спроектованої структури 

організаційних взаємодій. 

- аналіз ефективності зв’язків за кожним з видів 

спроектованої організаційної структури. 

- підсумкова оцінка розроблених заходів і аналіз можливості 

їх реалізації.  

 На першому етапі слід визначити основні підрозділи, окремих 

виконавців, які відповідають за процес документообігу на 

підприємстві. 

Після виявлення сектора, відповідального за документообіг на 

підприємстві, необхідно виявити підпорядкованість підрозділів 

сектора і розмежувати їх функції за видами виконуваних робіт і на 

цій основі сформувати наявну модель документообігу на 

підприємстві. 

Скориставшись організаційною структурою підприємства слід 

скласти блок-схему взаємодії всіх підрозділів з підрозділами, 

відповідальними з документообіг на підприємстві. Після цього 

необхідно показати схему руху документів між підрозділами. 

На другому етап виконується аналіз структури документообігу 

підприємства. 

Виконується групування документів за ознакою 

документаційного забезпечення: 

- внутрішні документи (напр., фінансові та службові); 

- для виявлення динаміки в руху документів – виявляють 

темпи зростання вхідних, вихідних та внутрішніх документів за 

певний період; 

- за підрозділами – для виявлення, які з підрозділів найбільше 

завантажують документообіг; 

- виконати аналіз документів за категоріями. 
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На третьому етапі виконується „внутрішнє” проектування 

системи документообігу.  

Для побудови моделі функціонування системи і одержання 

результатів, близьких до оптимальних, слід організувати 

раціональну і ефективну взаємодію наявних процесів. З цією метою 

слід провести такі заходи: 

1. Визначити ієрархічну підпорядкованість процесів і 

послідовність у часі їх взаємодії. 

2. Розробити структуру взаємодії між підрозділами на певний 

термін. 

3. Визначити критерії якості роботи системи. Визначити 

рейтинг кожного з критеріїв якості. 

Основними підходами до моделювання потоку робіт є: 

- моделювання на основі потоку робіт, наявного в організації 

(модель «as is»), 

- моделювання на основі перспективної структури процесу, 

яке задовольняє вимогам за цільовими значеннями показників 

ефективності (модель «to be»); 

- моделювання зверху-вниз – формування моделі від 

укрупнених процесів до детальних за допомогою декомпозиції – 

послідовної деталізації моделей для кожного об’єкта процесу; 

- моделювання знизу-вверх – формування укрупнених 

процесів шляхом агрегування детальних процесів. 

При виборі системи електронного документообігу організації 

необхідно насамперед визначити завдання, які будуть вирішуватись 

з використанням цієї системи. Після цього необхідно обрати 4-5 

рішень різних виробників, які мають необхідний досвід 

впровадження у аналогічній сфері діяльності. Ці системи надалі 

підлягають аналізу. 

Враховуючи завдання діяльності організації необхідно 

визначити критерії для оцінювання представлених на ринку систем. 

У кожної організації ці критерії індивідуальні. 

В якості критеріїв можуть бути такі напрями аналізу: 

- функціональність; 

- продуктивність і масштабуємість; 

- інтегрованість; 
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- ліцензійна політика; 

- цінова політика; 

- вартість масштабування; 

- інструментальні засоби; 

- локалізація. 

Необхідно визначити важливість критеріїв, після чого 

оцінювати безпосередньо систему електронного документообігу 

(приклад наведено у табл.1.) 

Таблиця 1 

Функціональні 

можливості 

Системи електронного документообігу 

Важливість 

критерію 

Система 

1 

Система 

2 

Система 

3 

Система

4 

Види документів, які підтримуються системою 

Вхідні 10 5 5 5 4 

Вихідні 10 5 5 5 4 

Внутрішні 7 5 5 3 4 

Організаційно-

розпорядча 

документація 

7 4 5 4 4 

Протоколи нарад 4 2 3 5 2 

Документи 

довільної форми  
8 5 4 5 5 

Скарги та листи 

громадян 
0 4 4 1 5 

Проекти 

документів 
8 3 4 5 2 

Всього   235 246 249 200 

Оцінки за кожним з критеріїв, помножені на важливість цього 

критерію, підсумовуються. Система, яка набрала найбільшу 

кількість балів, є оптимальною для даної організації. У наведеному 

прикладі, найбільш прийнятною за критерієм „Види документів, які 

підтримуються системою” виявилась Система 3.  
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5. ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що 

виконуються на практичних, індивідуальних заняттях та 

консультаціях, результати самостійної роботи студентів) 

проводиться за такими критеріями: 

Розрахункові завдання, задачі, лабораторні роботи (у % від 

кількості балів, виділених на завдання із заокругленням до цілого 

числа): 

0%  – завдання не виконано; 

40% – завдання виконано частково та містить суттєві помилки 

методичного або розрахункового характеру; 

60% – завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки 

у розрахунках або в методиці; 

80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить 

окремі несуттєві недоліки (розмірності, висновки, оформлення 

тощо); 

100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 

Ситуаційні вправи, конкретні ситуації та інші завдання творчого 

характеру (у % від кількості балів, виділених на завдання із 

заокругленням до цілого числа): 

0%  – завдання не виконано; 

40% – завдання виконано частково, висновки не аргументовані і 

не конкретні, звіт підготовлено недбало; 

60% – завдання виконано повністю, висновки містять окремі 

недоліки, судження студента не достатньо аргументовані, звіт 

підготовлено з незначним відхиленням від вимог;  

80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить 

окремі несуттєві недоліки не системного характеру; 

100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 

 Підсумкові оцінки з навчальної дисципліни «Електронний 

документообіг» виставляються студентам за сумарною кількістю 

набраних балів, отриманих в результаті поточного контролю.   

 Позитивні оцінки виставляються тільки тим студентам, які 

виконали всі види навчальної роботи, передбачені робочою 

програмою навчальної дисципліни і набрали за результатами 

поточного контролю не менше 60 балів. 
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Критерії оцінювання, кількість балів та оцінка за якість 

виконання та захисту курсової роботи наведено у наступних 

таблицях. 
Модуль 1. Модуль 2. 

Екза
-мен 

Су-

ма Поточне тестування та самостійна робота 

Індивіду-

альна 

робота 
Змістовий 

 модуль 1 

Змістовий 

модуль 2 

Змістовий 

модуль 3 

Змістовий 

модуль 4 
18 40 100 

15 9 9 9 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 
Оцінка за національною шкалою 

90 – 100 А відмінно   

82-89 В 
добре  

74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

 

6. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

Базова 

1. Бездрабко В.В. Управлінське документознавство. 

Навчальний посібник .- К., 2006.- 208 с.  

2. Бобылева М. П. Эффективный документооборот: от 

традиционного к электронному. — М.: изд-во МЭИ, 2004. — 172 с. 

3. Гончарова Н. І.Документаційне забезпечення менеджменту : 

Навчальний посібник. -К.: Центр навчальної літератури, 2006. -   

259 с.  
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4. Інформаційна відкритість органів державної влади України/ 

І.Л. Білан, О.Ю. Винников, С.А. Горобчишина та ін; За заг. ред. 

М.В. Лациба. -К.: Укр. незалеж. центр політ. дослідж., 2005. -156 с.  

5. Кулешов С.Г. Управлінське документознавство: Навч. 

посібник.-К.: ДАКККіМ, 2003.-57с.  

6. Ларьков Н.С. Документоведение:Учебное пособие.-

М.:Восток-Запад, 2006.-427 с. 

7. Система електронного документообігу в державному 

управлінні/Уклад.: І.В.Клименко, К.О.Линьов.-К.:Вид-во НАДУ, 

2006.-32 с. 

8. Шеян И. Электронное развитие документооборота// 

Computerworld. - 2003. - № 18.  

 

Допоміжна 

9. Ларин М. В. Электронный документооборот: проблемы 

разработки и внедрения [Електронний ресурс].-Спосіб доступу: 

URL   www.cryptography.ru.-Загол. з екрану. 

10. Методики управления. Системы электронного 

документооборота [Електрон.ресурс].-URL: http://www.o-fin.ru/.-  

Загол. з екрану. 

11. Нижник Н.Р., Леліков Г.І. Інформаційні технології в 

структурах державної служби http://bezpeka.com 

12. Про електронний цифровий підпис: Закон України від 22 

травня 2003 року № 852-IV // Вісник Держ. комітету архівів 

України. - 2003. - Вип. 2 (14). - С. 23-32.  

13. Про електронні документи та електронний документообіг: 

Закон України від 22 травня 2003 року № 851-IV // Вісник Держ. 

комітету архівів України. - 2003. - Вип. 2 (14). - С. 15-22.  

14. Система електронного документообігу органу виконавчої 

влади.  Технічні умови ТУ У 30.0-33240054-001:2005  

[Електрон.ресурс].-URL: http://www.stc.gov.ua.- Загол.  з екрану. 

15. Электронные офисные системы [Електронний ресурс].-

Спосіб доступу: URL: http://eos.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


