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Кафедра, що викладає: Державного управління і місцевого самоврядування (ДУМС) 
 
 
 

 

 
 

Викладач: 

Кандзюба Сергій Павлович 
к.т.н., доцент, доцент кафедри 
 
Персональна сторінка 

 
 

 
E-mail: Kandziuba.S.P@nmu.one 

1. Анотація до курсу 
Актуальність вивчення дисципліни пояснюється тим, що основним результатом 

комплексного впровадження цифрових технологій документообігу та комунікації є створення 
необхідних передумов для формування єдиного інформаційного простору органів публічної 
влади. Це, у свою чергу, є основою для підвищення ефективності діяльності органів державної 
влади та органів місцевого самоврядування, оскільки за умови запровадження, наприклад, 
електронного документообігу зникає необхідність вручну розмножувати паперові документи, 
відслідковувати їх переміщення всередині організації, економити ресурси на папері тощо.  

У межах засвоєння тематики цифрового урядування та цифрової демократії ця дисципліна 
дозволяє отримати необхідні знання щодо стану й перспектив розвитку електронного 
документообігу, реінжинірингу адміністративних процесів та вміння щодо практичних аспектів 
упровадження систем електронного документообігу в органах публічної влади. Вивчення цієї 
дисципліни забезпечить набуття необхідних для публічних службовців професійних компетенцій 
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щодо організації впровадження та використання технологій електронного документообігу та 
електронного цифрового підпису. 

Крім того, дисципліна дозволяє отримати необхідні знання щодо стану та перспектив 
розвитку систем електронної взаємодії органів публічної влади в Україні та за кордоном, 
технологій, організаційно-правових рішень, необхідних для реалізації електронної взаємодії, а 
також уміння щодо практичних аспектів використання програмного забезпечення електронної 
взаємодії у поточній службовій діяльності публічних службовців. 

 

2. Мета та завдання курсу 
Мета дисципліни – формування цілісного уявлення о ключових принципах функціонування, 

основних сферах застосування, тенденціях і перспективах розвитку сучасних цифрових систем і 
технологій у публічному управлінні, зокрема: здатність використовувати в процесі підготовки і 
впровадження управлінських рішень сучасні ІКТ, використовувати систему електронного 
документообігу, впроваджувати інноваційні технології. 

 

Завдання курсу: 

- знати і розуміти: базові функціональні можливості сучасних систем електронного 
документообігу та комунікації, взаємозв’язок реінжинірингу адміністративних процесів та 
цифрових технологій, відмінності принципів паперового і електронного документообігу, практичні 
аспекти впровадження систем електронного документообігу та комунікації; 

- вміти: застосовувати сучасні інструменти та принципи організації системи взаємодії 
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування між собою, з населенням і бізнесом у 
процесі впровадження, використання та розвитку систем електронного документообігу та 
комунікації. 

 

3. Результати навчання 
Дисциплінарні результати навчання: 

 

- Продемонструвати знання термінології та концептуальних основ класифікації програмного 
забезпечення органів публічної влади, організації електронного документообігу, 
забезпечення інформаційної безпеки та захисту інформації. 

- Продемонструвати розуміння та практичні навички оцінювання якості функціональних 
можливостей системи електронного документообігу, організації електронного 
документообігу, забезпечення інформаційної безпеки та захисту інформації 

- Продемонструвати вміння аналізувати зарубіжний досвід організації електронного 
документообігу 

- Продемонструвати здатність практично застосовувати вітчизняне програмне 
забезпечення електронного документообігу 

- Продемонструвати знання термінології та концептуальних основ хмарних технологій 

- Продемонструвати здатність практично застосовувати хмарні застосунки для 
планування спільної роботи, організації спільної роботи над документами, 
просторовими даними 
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4. Структура курсу 
 

Тижні Тематика занять Вид занять Ресурси Оцінка 

1 

Вступ до курсу  
Мета, завдання, результати 
Політика курсу  
Навчальні матеріали 
Система та критерії оцінювання  

Лекція 

Силабус 
Презентація курсу 
Методичні рекомендації 
Рекомендовані джерела 
ККР для проведення заліку 

– 

Тема 1. Класифікація інформаційних систем 
і технологій у публічному управлінні. 
Електронний документообіг. 
1.1. Стандарти і класи програмного 
забезпечення органів публічної влади. 

Презентація за темою 
Рекомендовані джерела 

– 

Практичне заняття «Функціональні 
можливості системи електронного 
документообігу» 

Практичне 
заняття 

Методичні рекомендації 0-10 

2 

1.2. Організація електронного 
документообігу. 

Лекція 
Презентація за темою 
Рекомендовані джерела 
Спеціалізовані веб-ресурси 

 

Практичне заняття «Організація 
електронного документообігу» 

Практичне 
заняття 

Методичні рекомендації 
Спеціалізовані веб-ресурси 

0-15 

3 

1.3. Технології інформаційної безпеки та 
захисту інформації. 

Лекція 
Презентація за темою 
Рекомендовані джерела 
Спеціалізовані веб-ресурси 

– 

Практичне заняття «Технології 
інформаційної безпеки та захисту 
інформації» 

Практичне 
заняття 

Методичні рекомендації 
Спеціалізовані веб-ресурси 

0-10 

4 

Тема 2. Програмне забезпечення 
електронного документообігу. 
2.1. Зарубіжний досвід організації 
електронного документообігу. 

Лекція 
Презентація за темою 
Рекомендовані джерела 
Спеціалізовані веб-ресурси 

– 

Практичне заняття «Зарубіжний досвід 
організації електронного документообігу» 

Практичне 
заняття 

Методичні рекомендації 0-15 

5 

2.2. Вітчизняне програмне забезпечення 
електронного документообігу. 

Лекція 
Презентація за темою 
Рекомендовані джерела 
Спеціалізовані веб-ресурси 

– 

Практичне заняття «Вітчизняне програмне 
забезпечення електронного 
документообігу» 

Практичне 
заняття 

Методичні рекомендації 0-10 

6 

Тема 3. Хмарні технології в публічному 
управлінні. 
3.1. Основні поняття хмарних технологій. 

Лекція 
Презентація за темою 
Рекомендовані джерела 

– 

Практичне заняття «Функціональні 
можливості корпоративної хмари» 

Практичне 
заняття 

Методичні рекомендації 
Спеціалізовані веб-ресурси 

0-10 

7 

3.2. Планування спільної роботи. Лекція 
Презентація за темою 
Рекомендовані джерела 

– 

Практичне заняття «Планування спільної 
роботи» 

Практичне 
заняття 

Методичні рекомендації 
Спеціалізовані веб-ресурси 

0-10 

8 

3.3. Організація спільної роботи над 
документами. 

Лекція 
Презентація за темою 
Рекомендовані джерела 
Спеціалізовані веб-ресурси 

– 

Практичне заняття «Організація спільної 
роботи над документами» 

Практичне 
заняття 

Методичні рекомендації 0-10 
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Тижні Тематика занять Вид занять Ресурси Оцінка 

9 

3.4. Використання геоінформаційних систем 
в органах публічної влади. 

Лекція 
Презентація за темою 
Рекомендовані джерела 
Спеціалізовані веб-ресурси 

– 

Практичне заняття «Використання 
геоінформаційних систем в органах 
публічної влади» 

Практичне 
заняття 

Методичні рекомендації 0-10 

Підведення підсумків вивчення дисципліни 
Контрольні 

заходи 

Силабус  
ККР для проведення заліку 
Анкети у MS Forms 

– 

 

5. Технічне обладнання та/або програмне забезпечення 
Для проведення практичних занять – комп’ютерний клас, підключений до Інтернету.  
Підключення до програми «Док Проф» і, відповідно, інсталяція на комп’ютерах її клієнтської частини. 
Інстальована на комп’ютерах програма «Alfresco». 
Активований аккаунт університетської пошти (student.i.p@nmu.one) на Microsoft Office365.  
 

6. Система оцінювання та вимоги 
6.1. Навчальні досягнення здобувачів вищої освіти за результатами вивчення курсу 

оцінюватимуться за шкалою, що наведена нижче: 

Рейтингова шкала Інституційна шкала 

90 – 100 відмінно 

74-89 добре 

60-73 задовільно 
0-59 незадовільно 

 

Загальні критерії досягнення результатів навчання відповідають описам 
7- го кваліфікаційного рівня НРК. 

6.2. Здобувачі вищої освіти можуть отримати підсумкову оцінку з навчальної дисципліни на 
підставі поточного оцінювання знань за умови, якщо набрана кількість балів з поточного 
тестування та виконання і захисту практичних робіт складатиме не менше 60 балів. Максимально 
за поточною успішністю здобувач вищої освіти може набрати 100 балів. 

Теоретична частина оцінюється за результатами участі у дискусіях під час інтерактивних 
лекцій, виконанню та презентації результатів індивідуального завдання, зміст якого описано у 
розділі 4 (участь у дискусіях та презентація результатів окремих завдань оцінюється в межах 100 
балів відповідно до Загальних критеріїв досягнення результатів навчання для 7-го 
кваліфікаційного рівня за НРК (магістр)» (див. «Положення про оцінювання результатів навчання 
здобувачів вищої освіти Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» 
https://cutt.ly/1ORACPD) із подальшим перерахунком відповідно до розподілу балів за окремими 
темами та завданнями, див. у табл. розділу 4). Загалом за участь у дискусіях і захист результатів 
виконання індивідуального завдання отримується максимум 60 балів. 

Практичні роботи (індивідуальні і командні завдання, розподіл балів див. у табл. 
розділу 4) виконуються під час практичних занять (презентація результатів окремих завдань 
оцінюється в межах 100 балів відповідно до Загальних критеріїв досягнення результатів навчання 
для 7-го кваліфікаційного рівня за НРК (магістр)» (див. «Положення про оцінювання результатів 
навчання здобувачів вищої освіти Національного технічного університету «Дніпровська 
політехніка» https://cutt.ly/1ORACPD) із подальшим перерахунком відповідно до розподілу балів 
за окремими темами та завданнями, див. у табл. розділу 4). При несвоєчасному здаванні 
практичної роботи оцінка знижується вдвічі. У сумі за практичну частину курсу при поточному 
оцінюванні отримується максимум 40 балів. 

Отримані бали за теоретичну частину та практичні роботи додаються і є підсумковою 

https://cutt.ly/1ORACPD
https://cutt.ly/1ORACPD
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оцінкою за вивчення навчальної дисципліни. Максимально за поточною успішністю здобувач 
вищої освіти може набрати 100 балів. 

Розподіл максимальної кількості балів за складовими поточного контролю: 

Теоретична частина Практична частина Разом 

60 40 100 

 

6.3. Критерії оцінювання підсумкової роботи. У випадку якщо здобувач вищої освіти за 
поточною успішністю отримав менше 60 балів та/або прагне поліпшити оцінку проводиться 
підсумкове оцінювання (залік) під час сесії. Якщо здобувач не здав у письмовій формі виконаних 
індивідуальних завдань (дві практичні роботи), він отримує незадовільну підсумкову оцінку 
з дисципліни. 

Залік проводиться у вигляді комплексної контрольної роботи, яка включає запитання 
з теоретичної та практичної частини курсу. Білет складається з 20 тестових завдань із чотирма 
варіантами відповідей, одна правильна відповідь оцінюється в 3 бали (разом 60 балів) та 5 
тестових завдань з практичної частини, кожне з запитань оцінюється максимум у 8 балів (разом 40 
балів), причому: 

− 8 балів – відповідність еталону; 

− 6 балів – відповідність еталону з незначними помилками; 

− 4 бали – часткова відповідність еталону, питання повністю не розкрите; 

− 2 бали – невідповідність еталону, але відповідність темі запитання; 

− 0 балів – відповідь не наведена або не відноситься до теми запитання. 
Отримані бали за відкриті та закриті тести додаються і є підсумковою оцінкою за вивчення 

навчальної дисципліни. Максимально за підсумковою роботою здобувач вищої освіти може 
набрати 100 балів. 

 
7. Політика курсу 

7.1. Політика щодо академічної доброчесності. Академічна доброчесність здобувачів 
вищої освіти є важливою умовою для опанування результатами навчання за дисципліною і 
отримання задовільної оцінки з поточного та підсумкового контролів. Академічна доброчесність 
базується на засудженні практик списування (виконання письмових робіт із залученням зовнішніх 
джерел інформації, крім дозволених для використання), плагіату (відтворення опублікованих 
текстів інших авторів без зазначення авторства), фабрикації (вигадування даних чи фактів) що 
можуть використовуватися в освітньому процесі. Політика щодо академічної доброчесності 
регламентується положенням «Положення про систему запобігання та виявлення плагіату у 
Національному технічному університеті «Дніпровська політехніка»: 
http://www.nmu.org.ua/ua/content/activity/us_documents/System_of_prevention_and_detection_of_ 
plagiarism.pdf. 

У разі порушення здобувачем вищої освіти академічної доброчесності (списування, плагіат, 
фабрикація), робота оцінюється незадовільно та має бути виконана повторно. При цьому викладач 
залишає за собою право змінити тему завдання. 

7.2. Комунікаційна політика. 
Здобувачі вищої освіти повинні мати активовану університетську пошту. 
Обов’язком здобувача вищої освіти є перевірка один раз на тиждень (щонеділі) поштової 

скриньки на НТУ Microsoft Office та відвідування групи дисципліни у Microsoft Teams. 
Рекомендуємо створити профілі та підписатися на сторінку кафедри державного управління 

і місцевого самоврядування у Facebook: https://www.facebook.com/kafedra.publicmanagement/. 

http://www.nmu.org.ua/ua/content/activity/us_documents/System_of_prevention_and_detection_of_plagiarism.pdf
http://www.nmu.org.ua/ua/content/activity/us_documents/System_of_prevention_and_detection_of_plagiarism.pdf
https://www.facebook.com/kafedra.publicmanagement/
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Протягом тижнів самостійної роботи обов’язком здобувача вищої освіти є робота у рамках 
дисципліни дистанційно у застосунку Microsoft Teams та на корпоративній платформі Moodle 
(www.do.nmu.org.ua ). 

Усі письмові запитання до викладача стосовно дисципліни мають надсилатися на 
університетську електронну пошту або до групи у Microsoft Teams. 

7.3. Політика щодо перескладання. 
Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин оцінюються на нижчу 

оцінку. Перескладання відбувається із дозволу деканату за наявності поважних причин 
(наприклад, лікарняний). 

7.4. Відвідування занять. 
Для здобувачів вищої освіти денної форми відвідування занять є обов’язковим. 
Поважними причинами для неявки на заняття є хвороба, участь в університетських заходах, 

відрядження, які необхідно підтверджувати документами у разі тривалої (два тижні) відсутності. 
Про відсутність на занятті та причини відсутності здобувач вищої освіти має повідомити 

викладача або особисто, або через старосту. 
Якщо здобувач вищої освіти захворів, ми рекомендуємо залишатися вдома і навчатися за 

допомогою дистанційної платформи. 
Здобувачу вищої освіти, чий стан здоров’я є незадовільним і може вплинути на здоров’я 

інших здобувачів вищої освіти, буде пропонуватися залишити заняття (така відсутність 
вважатиметься пропуском з причини хвороби). 

Оцінки неможливо отримати під час консультацій або інших додаткових годин спілкування 
з викладачем. За об’єктивних причин (наприклад, міжнародна мобільність) навчання може 
відбуватись дистанційно - в онлайн-формі, за погодженням з викладачем. 

7.5. Політика щодо оскарження оцінювання.  
Якщо здобувач вищої освіти не згоден з оцінюванням його знань він може оскаржити 

виставлену викладачем оцінку у встановленому порядку. 
7.6. Зарахування результатів навчання, які отримані у неформальній освіті.  
Здобувачі вищої освіти має право на зарахування результатів навчання, які отримані у 

неформальній освіті, за окремими темами або видами навчальної активності із попереднім 
погодженням з викладачем дисципліни та гарантом освітньої програми. Визнання результатів 
здійснюється за наявності відповідних сертифікатів. 

7.7. Участь в анкетуванні.  
Наприкінці вивчення курсу та перед початком сесії здобувачам вищої освіти буде 

запропоновано анонімно заповнити електронні анкети (MS Forms). Посилання на форму буде 
розміщено у Teams курсу. Заповнення анкет є важливою складовою вашої навчальної активності, 
що дозволить оцінити дієвість застосованих методів викладання та врахувати ваші пропозиції 
стосовно покращення змісту навчальної дисципліни. 

 
8. Рекомендовані джерела інформації 

 

Основні 
1. Електронне врядування та електронна демократія : модульний навч. посіб. : у 15 ч. 

Частина 9 : Електронний документообіг. Реінжиніринг адміністративних процесів в органах публічної 
влади / С. П. Кандзюба, Р. М. Матвійчук, Я. М. Сидорович, П. М. Мусієнко; за заг. ред. А. І. 
Семенченка, В. М. Дрешпака.  К. : ФОП Москаленко О.М., 2017. 64 с. 

2. Електронне врядування та електронна демократія : модульний навч. посіб. : у 15 ч. Частина 
14 : Електронна взаємодія органів публічної влади / С. П. Кандзюба, О. М. Хошаба, Ю.Б. Пігарєв; 
за заг. ред. А. І. Семенченка, В. М. Дрешпака. К. : ФОП Москаленко О.М., 2017. 60 с. 

3. Система управління корпоративним контентом «ALFRESCO»: практикум/ уклад.: 
С. П. Кандзюба. Д. : ДРІДУ НАДУ, 2018. 44 c.  

4. Технології електронного урядування : практикум для слухачів спеціальності «Публічне 
управління та адміністрування» / [В. М. Дрешпак, С. П. Кандзюба, О. В. Кравцов, О. М. Титаренко]; 
за заг. ред. В. М. Дрешпака. Д. : ДРІДУ НАДУ, 2017. 48 с. 

http://www.do.nmu.org.ua/
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5. Ярмахов Б. Google Apps для образования / Б. Ярмахов, Л. Рождественская. СПб.: Питер, 
2015. 224 с. 

 

Додаткові 

1. Електронне урядування : опорний конспект лекцій / С.В. Дзюба, І.Б. Жиляєв, 
С.К. Полумієнко, І.А. Рубан, А.І. Семенченко; за ред. А.І. Семенченка. К., 2012. 264 с. 

2. Зелена книга державної політики у сфері електронного урядування в Україні / уклад. 
Р.В. Кобець. К. : Новий друк, 2015. 54 с. 

3. Інформаційно-комунікаційні технології в публічному управлінні : словник-довідник / 
[уклад. : В. М. Дрешпак, О. В. Кравцов, С. П. Кандзюба та ін.] ; за заг. ред. В. М. Дрешпака, 
О. В. Кравцова. Д. : ДРІДУ НАДУ, 2013. 132 c. 

4. Бобылева М. П. Управленческий документооборот: от бумажного к электронному / 
М. П. Бобылева. М. : Издательский дом МЭИ, 2010. 295 с. 

5. Електронне врядування та електронна демократія : модульний навч. посіб. : у 15 ч. Частина 
1 : Вступ до курсу. Концептуальні засади електронного урядування та електронної демократії/ 
В. Я. Малиновський, Н. В. Грицяк, А. І. Семенченко; за заг. ред. А. І. Семенченка, В. М. Дрешпака. К. : 
ФОП Москаленко О.М., 2017. 70 с. 

6  Електронне врядування та електронна демократія : модульний навч. посіб. : у 15 ч. 
Частина 8 : ІТ-архітектура системи електронного урядування / Ю. Б. Пігарєв, А. Г. Ложковський, 
Я. В. Гапанович; за заг. ред. А. І. Семенченка, В. М. Дрешпака. К. : ФОП Москаленко О.М., 2017. 64 с. 

7. Електронне врядування та електронна демократія : модульний навч. посіб. : у 15 ч. Частина 
15 : Технології розвитку електронного урядування та електронної демократії / Ю. Б. Пігарєв, 
А. Г. Ложковський, Т. М. Маматова; за заг. ред. А. І. Семенченка, В. М. Дрешпака. К. : ФОП 
Москаленко О.М., 2017. 55 с. 

8. Кандзюба С.П. Зарубіжний досвід використання вільного програмного забезпечення для 
організації електронного документообігу в державних установах і органах публічної влади / 
С.П. Кандзюба, В.В. Сухова // Державне управління та місцеве самоврядування: зб. наук. пр. 
Д.: ДРІДУ НАДУ, 2018.   Вип. 2(37). С.70 – 77. 

9. Практикум "Система електронного документообігу «АСКОД»”/ уклад.: С. П. Кандзюба, 
Р. М. Матвійчук. Д. : ДРІДУ НАДУ, 2016. 48 c. 
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