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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код:     
2. Назва: Системи електронного документообігу.  

3. Тип: вибірковий; 

4. Рівень вищої освіти І/ ІІ(магістерський/бакалаврський);                                   

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 5/2 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна:10/4 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Назарук В. Д., кандидат 

технічних наук, старший викладач   

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

● Організовувати та координувати роботи, пов’язані з визначенням потреби організації у 

впровадженні систем електронного документообігу, здійсненням аналіз документообігу 

підприємства. 

● Здійснювати вибір наявних на ринку України систем електронного документообігу,  

адаптувати їх під потреби організації, оптимізувати процеси документообігу та  контролю 

виконання документів. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, лабораторні роботи,  

контрольні заходи; 

11. � Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни:  інформатика. 

      � Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності): - . 

12. Зміст курсу:  
Змістовний модуль 1. Принципи побудови та функціонування систем електронного 

документообігу 

Тема 1. Поняття системи електронного документообігу. Принципи побудови та вимоги. 

Функції основних компонентів. Життєвий цикл електронного документа. 

Тема 2 Електронна система контролю в системах електронного документообігу. Сервіси 

електронної пошти та органайзерів як елементів автоматизації процесів документообігу. 

Тема  3. Функціонал та характеристики сучасних систем електронного документообігу  

Змістовний модуль 2. Організаційно-технічні рішення, необхідні для впровадження 
системи електронного документообігу в організації. 

Тема  4. Програмні рішення, необхідні для розробки систем електронного документообігу 

Тема  5. Принципи побудови асиметричних криптоалгоритмів та функцій хешування. 

Електронний цифровий підпис. 

Тема 6. Аналіз існуючої системи документообігу в організації. Прийняття рішення щодо 

впровадження електронного документообігу. Технічні вимоги до СЕДО. Етапи впровадження. 

Тема 7. Порядок впровадження та функціонування систем електронного документообігу в 

організаціях. Попередні випробовування. Дослідна експлуатація. 

Тема 8. Порядок впровадження та функціонування систем електронного документообігу в 

організаціях. Створення комплексних систем захисту інформації. 

 

 

13. Рекомендовані навчальні видання: (зазначити до 5 джерел) 

1. Асеев Г.Г. Электронный документооборот : учеб. / Г.Г. Асеев. – К.: Кондор, 2007.–500с. 

2. Клименко С.В. Электронные документы в корпоративных сетях: второе пришествие 

Гутенберга / С.В. Клименко, И.В. Крохин, В.М. Кущ, Ю.Л. Лагутин.– М. : Анкей-Эко-Трендз, 1999. – 

271 с. 

3. Матвієнко О.В. Основи організації електронного документообігу : навч. пос. /Матвієнко 

О.В., Цивін М.Н. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 112 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Методики управления. Системы электронного документооборота [Електронний ресурс] / 

Режим доступу: http://www.o-fin.ru/ 

5. Романов Д.А. Правда об электронном документообороте / Д.А. Романов, Т.Н. Ильина, 

Ю.А. Логинова. – М. : ДМК Пресс, 2002. – 224 с. 

 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
16 год. лекцій, 14 год. лабораторних робіт, 60 год. самостійної роботи. Разом – 90 год.  

Методи:  лекції, елементи проблемної лекції, опитування, використання мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

      Поточний контроль (100 балів): тестування, , Звіти по лабораторних роботах . 

16. Мова викладання: Українська. 
 

Завідувач кафедри                                     Б.Б. Круліковський кандидат технічних наук, доцент      
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DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 

1. Code:     
2. Name: Electronic document management systems.  

3. Тype: selective; 

4. Higher education level: the first (Bachelor's degree) the 2nd (Master's degree);                                   

5. Year of training, when discipline is offered: 
6. Semester when studying discipline:  
7. Number of credits established: ; 
8. Last name, first name of lecturer; degree, position: Vitalij Nazaruk; candidate of technical sciences, 

senior teacher 

9. Learning outcomes: When the course concludes, students will be able to: 

●  Organize and coordinate work related to the organization’s needs for the implementation of 

electronic document management systems, and the analysis of the enterprise’s document circulation. 

●  Make choices for electronic document management systems available in the Ukrainian market, adapt 

them to the organization’s needs, optimize document circulation processes, and control the execution of 

documents. 

10. Forms of organizing classes: training classes, independent work,  control measures; 
11. � Disciplines before studying the specified discipline:  Computer Science 

      � Disciplines studied in conjunction with the indicated discipline (if necessary): - . 

12. Course content:  
Content module № 1. Principles of construction and functioning of electronic document management 

systems 
Theme 1. The concept of electronic document management system; principles of construction and 

requirements; functions of the main components; and the life cycle of an electronic document. 

Theme 2. Electronic control system in electronic document management systems; and E-mail 

services and organizers as elements of automating workflow processes. 

Theme 3. Function and characteristics of modern systems for electronic document circulation. 

Content module № 2. Organizational and technical solutions necessary for the implementation 
of organizational electronic document management systems 

Theme 4. Software solutions required for developing electronic document management systems 

Theme 5. Principles of construction for asymmetric cryptographic algorithms and hashing functions; 

and electronic digital signature. 

Theme 6. Analysis of the existing system for document circulation in an organization; deciding on 

the implementation of an electronic document management system; technical requirements; and 

implementation stages. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Theme 7. Procedure for the introduction and functioning of electronic document management 

systems in organizations; preliminary testing; and exploitation. 

Theme 8. Procedure for the introduction and functioning of electronic document management 

systems in organizations; creation of integrated information security systems. 

 

13. Recommended editions: (note up to 5 sources) 

1. Aseev G. Electronic document flow: textbook / Aseev G Г.Г.  – Kyev: Kondor, 2007.–500s. 

2. Klymenko S. Electronic documents in corporate networks: / Klymenko S.V.  Krohin V.  Kush V., 

Lagutin J/ Мoscov. : Ankey-Eco-Trend, 1999. – 271 s. 

3. Matvienco O/ Fundamentals of organization of electronic document circulation: textbook. 

/Матвієнко О.В. – Кyev. : Center for Educational Literature 2008. – 112 s. 

4. Management techniques. Electronic Document Management Systems [Electronic Resource] / 

Access Mode: http://www.o-fin.ru/ 

5. Romanow D. The truth about electronic document circulation / Romanow D.,– Moscov. : DMK 

Press, 2002. – 224 s. 

 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
lectures, 16 hours; practical classes, 14 hours; independent work, 60 hours. Total, 90 hours.  

Teaching methods:  lectures, problem lecture elements, testing, questioning, using multimedia tools. 

15. Forms and assessment criteria: 
The assessment is carried out on a 100-point scale. 

       Current control (100 points): testing, questioning. 

16. Teaching language: Ukrainian. 
 

Head of the department                       B. Krulikowskij  candidate of technical sciences,           

associate professor 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


