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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Самостійна робота студентів в рамках навчальної дисципліни
«Документообіг та підготовка аналітичних документів» передбачає формування
самостійності у здобутті знань, організацію власної самоосвіти, вміння
правильно підходити до вирішення значущих питань щодо підготовки
електронного документообігу та електронної звітності, аналітичних документів,
а також оптимізувати самостійність, пізнавальну і розумову активність та
здатність до творчості.
Метоюорганізації самостійної роботи студентів є формування сучасної
системи поглядів та спеціальних знань у галузі муніципального управління,
набуття практичних навичок щодо роботи з документами, а також володіння
методами роботи з аналітичними документами з різними категоріями
населення.
В умовахорганізаціїнавчальногопроцесу у вищомунавчальномузакладі,
збільшенообсягнавчальногоматеріалу.
Тому
студентам
рекомендовано
самостійнеопанування як в аудиторні, так й поза аудиторнічаси. Індивідуальнийпошукзнань є важливим і сприяєрозвиткузацікавленості, допитливості,
орієнтує
на
дослідницьку
роботу
теоретичного
абодослідноекспериментальногорівнів.
Викладачприймаєактивну
участь
в
організаціїсамостійноїроботистудентів.
Віндопомагає
студентам
оволодівати
методами
самостійноїроботи,
рекомендує
студентам
різноманітніформисамостійноїроботи,
періодичноздійснює
контроль
за
перебігомсамостійноїроботистудентів.
Дисципліна«Документообіг та підготовкааналітичнихдокументів» є
складовою циклу професійно-практичноїпідготовкистудентів за освітньопрофесійноюпрограмоюпідготовкибакалаврівзіспеціальності
«Публічнеуправління та адміністрування».
та
Метою
викладаннянавчальноїдисципліни
«Документообіг
підготовкааналітичнихдокументів» є опанування студентами теоретичних,
практичнихзнань, щостосуютьсясутіпоняття документ та йогофункцій,
класифікаціядокументів;
застосуваннятехнологіїелектронного
без
паперовогодокументообігу, яке об’єднує в єдиніймережіорганивлади, у
змозізабезпечитишвидкийціліснийобмін
документами,
щоведеться
за
єдинимиоптимальними правилами й регламентами, об’єднуєвсітипидокументів
(у тому числіті, щомістятьінформацію з обмеженим доступом);
специфікуведенняпрофесійноїдокументаціїорганіввлади
та
місцевогосамоврядування.

Предметомвивченнянавчальноїдисципліни
є
комплекс
професійнихдокументів, щозабезпечують контроль за правильністю та
ефективністюроботиорганіввлади
і
місцевогосамоврядування
та
наданнядопомогирізнимкатегоріямнаселення.
Основнізавданнявивченнядисципліни
«Документообіг
та
підготовкааналітичнихдокументів»:
- розглянути
теоретико-методологічні
засади,
сутність
понять
«документообіг», «аналітичний документ», «електронне діловодство» та
його функції в системі державного управління та місцевого
самоврядування;
- мати уявлення про класифікацію аналітичних документів;
- проаналізувати особливості професійної документації державних
службовців та муніципальних установ.
Згідно з вимогамиосвітньо-професійноїпрограмистудентиповинні
знати:
перелік основних нормативно-правових актів з питань електронного
документообігу та електронного цифрового підпису та їх основні
положення;
- основні аспекти побудування систем електронного документообігу та
електронного цифрового підпису;
сутність, значення та основні етапи життєвого циклу електронного
документу;
структуру національної системи електронного цифрового підпису
основні функції центрів сертифікації ключів;
досвід провідних країн ЄС з впровадження систем електронного
документообігу з використанням електронного цифрового підпису;
- категорійно-понятійний
апарат
проблематики
інформаційного
суспільства та електронного урядування;
- загальні принципи, методи та моделі електронного урядування;
- класифікацію, ієрархію та систему адміністративних послуг;
- нормативно-правові засади забезпечення розвитку інформаційного
суспільства та електронного урядування;
- сутність, значення та основні етапи формування електронного уряду в
Україні;
- основні принципи, напрями і механізми трансформації системи
публічного управління в Україні у відповідності з вимогами
інформаційного суспільства;
- організаційну систему управління впровадженням електронного
урядування в Україні;
- визначення базових понять аналітико-синтетичної переробки документної
інформації;
- основи класифікації інформаційних документів;
- основи методики складання бібліографічного опису, індексування,
анотування, реферування й оглядово-аналітичних документів;

- міжнародний і вітчизняний досвід щодо здійснення автоматизованої
аналітико-синтетичної переробки документів;
вміти:
- оцінювати та аналізувати стан електронного урядування;
- застосовувати набуті навички в практичній діяльності щодо
інформаційної політики;
- використовувати найкращий зарубіжний та вітчизняний досвід у цій
сфері;
- здійснювати комплексний аналіз рівня готовності органів державної
влади та місцевого самоврядування до впровадження сучасних
інформаційно-комунікаційних технологій;
- застосовувати комунікаційні та інформаційні технології в процесі
підготовки, прийняття та впровадження управлінських рішень;
організовувати роботу свого підрозділу з системою електронного
документообігу та електронної звітності;
складати бібліографічний опис різних видів документів;
складати анотації на первинні документи;
здійснювати індексування за допомогою сучасних документних
класифікацій;
здійснювати реферування документів;
складати й здійснювати оглядовий аналіз документної інформації;
матинавички:
адаптації паперового діловодства для застосування автоматизованих
систем електронного документообігу в органах державної влади та
місцевого самоврядування;
генерації ключів електронного цифрового підпису для використання в
системах електронного документообігу та електронної звітності;
розробляти та впроваджувати регламенти та правила електронного
документообігу та електронної звітності в підрозділах з урахуванням
вимог чинного законодавства та нормативно-правових документів.
Дисципліна «Документообіг та підготовка аналітичних документів»
викладатиметься з урахуванням найсучасніших інтерактивних методик.
Міждисциплінарні зв’язки: дана дисципліна базується на знаннях з
професійно-орієнтованих дисциплін «Аналіз ситуацій», «Електронне
врядування», «Кадрова політика і державна служба», «Сучасне публічне
адміністрування», «Територіальна організація влади в Україні», «Управління
якістю публічних послуг».
Засоби контролю знаньстудентів з дисципліни:
-поточний контроль студентів проводиться з метою перевірки засвоєння
ними основних положень лекційного матеріалу. Він здійснюється на
семінарських заняттях, шляхом опитування (письмового та усного), тестування,
прослуховуванням доповідей та рефератів студентів, оцінки якості відповідей
на контрольні запитання та індивідуальні та творчі завдання;

- підсумковий (модульний) контроль – здійснюється за рахунок аналізу
результатів модульних контролів студентів за темами навчальної дисципліни.
Підсумкова оцінка розраховується як сумарний бал успішності кожного
студента за заліковими модулями навчальної дисципліни та під час проведення
заліку за означеним у навчальній програмі переліком питань;
- підсумково-модульний контроль за дисципліну здійснюється з урахуванням
середньозваженого усіх оцінок за залікові модулі. Підсумково-модульна оцінка
може перескладатися з метою її підвищення в період проведення тижнів
академічного контролю за означеними у навчальній програмі переліком питань.
ЗМІСТ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
з дисципліни
«Документообіг та підготовка аналітичних документів»
Самостійна робота студентів є основною формою оволодіннязнаннями у
вільнийвідаудиторних занять час.
До самостійноїроботи належать таківидиробіт, якістудентивиконуютьпід
час
підготовки
до
всіхаудиторних
занять,
у
процесіпідготовкиіндивідуальнихзавдань,
навчально-пошуковоїабонауководослідноїдіяльності. Це не залежитьвід того, здійснюється робота за
умовконсультуваннявикладачем, або без йогоучасті; поза розкладом, або за
розкладом, щорегламентуєсамостійнупідготовку.
З дисципліни «Документообіг та підготовкааналітичнихдокументів»
рекомендуютьсятаківидисамостійноїроботи:
- самостійневивчення й поглибленеопрацюванняпевних тем дисципліни
та окремихпитань;
і
вивченняматеріалулекцій
за
конспектами,
підручниками
спеціальноюлітературою;
- підготовка до семінарських занять за допомогою статей з
науковихперіодичнихжурналів та авторефератівдисертацій;
-виконаннятворчихзавдань;
- виконанняіндивідуальнихзавдань;
- підготовка до контрольнихробіт та модульного тестування;
- написаннярефератів;
- підготовкадоповідей на студентськінауковіконференції.

ЗАСОБИ КОНТРОЛЮ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
Контроль успішності студента включаєнаступнівиди: поточний,
підсумковиймодульний
за
всю
навчальнудисципліну,
семестровий
(академічний):
- поточний контроль проводиться з метою перевірки засвоєння
студентами основних положень лекційного матеріалу і матеріалу,
опрацьованого ними під час самостійної роботи; передбачає оцінювання
успішності студентів під час аудиторних (семінарських, індивідуальних) занять
та виконання ними окремих індивідуальних, контрольних завдань (написання
рефератів, тематичних або інформаційно-наукових повідомлень тощо). При
поточному контролі оцінюється: рівень оволодіння навчальним матеріалом,
набутих знань, навичок і вмінь, активність і сумлінність роботи студентів на
семінарських заняттях, результати виконання ними індивідуальних завдань,
якість і повнота підготовлених студентами рефератів або тематичних
повідомлень.
Основними видами (засобами) поточного контролю є:
- експрес-опитування (або «фронтальне» опитування), яке здійснюється на
початку кожного семінарського заняття протягом 5 – 7 хвилин. Студенти
письмово відповідають на поставлене викладачем запитання, яке формулюється
у вигляді суттєвої проблеми конкретного змістового модуля. Оцінка за експресопитування враховується при виставленні загальної оцінки роботи студента на
семінарському занятті;
- опитування студентів з основних питань семінарського заняття;
- оцінювання підготовлених студентами на семінарське заняття рефератів,
тематичних повідомлень тощо;
- перевірка у позанавчальний час або під час спланованих індивідуальних
занять відпрацьованих студентом матеріалів за пропущені ним аудиторні
заняття (лекцію чи семінарське заняття);
- перевірка відпрацьованих навчальних матеріалів студентами, які
займаються за індивідуальним планом навчання;
- підсумковий модульний контроль - це накопичена студентом за всі
залікові модулі та науково-дослідницьку роботу сума балів за бальнорейтинговою шкалою, яка переводиться в оцінку за національною шкалою.
Отримана
студентом
оцінка
за
національною
шкалою
можеперескладатися з метою їїпідвищення за бажанням самого студента в
періодпроведеннятижня семестрового (академічного) контролю.
- семестровий (академічний) контроль передбачає проведення заліку за
дисципліну, під час якого студенту виставляється остаточна оцінка за
навчальну дисципліну, яка визначається як середньозважена за результатами
підсумкового модульного контролю та результату перескладання оцінки за

навчальну дисципліну. Залік проводиться за класичною формою - усно, за
переліком питань до підсумкового контролю.
З дисциплінипередбаченітакікритеріїоцінкисамостійноїроботи студента:
самостійневивчення
й
поглибленеопрацюванняпевнихзмістовихмодулівдисципліни та окремихпитань
– до 5 балів;
вивченняматеріалулекцій
за
конспектами,
підручниками
і
спеціальноюлітературою – до 3 балів;
- підготовка реферату – до 10 балів;
- розв’язанняситуаційнихзавдань – до 5 балів;
- підготовкадоповідей на студентськихнауковихконференціях – до 20
балів.
Методичнівказівки до написаннярефератів
з дисципліни«Документообіг та підготовкааналітичнихдокументів»
Підготовка студентами рефератів передбачає розвиток навичок самостійного
пошуку необхідної інформації, опрацювання та осмислення теоретичного і
практичного матеріалу. Вибір теми – довільний.
Обсяг реферату - 15-20 сторінокдрукованого тексту, виконується на
скріплених аркушах паперу формату А4.. На початкуроботипотрібновказати
тему реферату, викластизміст реферату, якийвідбиватиме структуру роботи
(чіткий порядок побудови тексту, зв’язокміжокремимичастинами). Структура
реферату : на титульній сторінці вказуються (назва навчального закладу,
інститут; кафедра, дисципліна, з якої виконується реферат; тема; прізвище, ім'я
та по-батькові студента, який виконав реферат; прізвище, ім'я та по-батькові
викладача, який має перевірити реферат; місто та рік виконання роботи);
Реферат має містити план, вступ (де викладена актуальність та основні
положення обраної теми, об’єкт та предмет аналізу); основна частина
(основний зміст розглянутих питань); висновки; список використаної
літератури (потрібно вказати навчальні посібники та додаткову літературу, що
використані при написанні).
У ході підготовки реферату студент має використовувати вітчизняні та
іноземні інформаційні матеріали, самостійно проводити пошук документальної
та фактографічної інформації, здійснювати систематизацію та узагальнення
даних, виявляти ключові моменти, використовувати електронну пошту та
телеконференції, застосовуючи методи пошуку в мережі Інтернет. У випадку
необхідності слід проводити реферування документів, формуючи власні
погляди на явища, події та процеси, базуючись на знанні граматичних форм.
У рефератіпотрібноконцентровановикластиосновнийзміствідповідей на
поставленіпитання. По кожному питаннюнеобхіднозробитистислийвисновок.
Відповіді на
питанняповинні бути доситьповними,
самостійними,
відображатирівеньзагальноїкультури та спеціальнихзнаньстудентів.

Особливуувагуслідприділитиоформленню реферату. Він повинен бути
виконанийохайно, ретельно. Кожнепитання, маєпідпитання, закінчується
коротеньким висновком. Коженрозділроботипочинається з новоїсторінки.
Всісторінкимають бути пронумеровані (крімпершої - титульної) у
відповідностідо плануроботи.
ТЕМИ РЕФЕРАТІВ
1.

Роль та місце електронного документообігу в електронному
урядуванні.
2.
Теоретико-методологічні засади електронного документообігу.
3.
Аналіз
нормативно-правової
бази
в
сфері
електронного
документообігу та електронного цифрового підпису.
4.
Досвід країн ЄС з впровадження електронного документообігу та
електронного цифрового підпису.
5.
Життєвий цикл електронного документу.
6.
Організаційні
аспекти
впровадження
системи
електронного
документообігу в органах державної влади та місцевому самоврядуванні.
7. Електронний цифровий підпис як складова електронного документообігу.
8. Національна система електронного цифрового підпису.
9. Електронний документообіг, електронна звітність та електронний
цифровий підпис в органах державної влади.
10. Науково-практичні засади запровадження технологій Електронного
Уряду в Україні
11. Надання послуг електронного цифрового підпису.
12. Шляхи впровадження та технології використання електронного підпису.
13. Структура системи ЕЦП в Україні.
14. Акредитовані центри сертифікації ключів: складові та функціонування.
15. Порядок роботи з особистими та відкритими ключами ЕЦП.
16. Основи організації електронного документообігу та прийняття від
суб'єктів господарювання відповідних звітних документів в електронному
вигляді з урахуванням європейського досвіду.
17. Оглядово-аналітичні документи. Методика складання оглядовоаналітичних документів.
18. Бібліографічний, реферативний, оглядово-аналітичний документи як
різновиди інформаційного документа.
19. Світовий досвід автоматизації індексування. Сучасні автоматизовані
інформаційні системи.
20. Аналіз і синтез у науковій обробці документів.
21. Еволюція бібліографічного опису як складової бібліографічного запису.
22. Послідовність підготовки інформаційного документа.
23. Послідовність підготовки інформаційного документа.
24. Методика складання монографічного бібліографічного опису (БО).
25. Методика складання аналітичного бібліографічного опису.
26. Вітчизняні системи автоматизації БО в документно-інформаційних
структурах.

27. Закордонні системи автоматизації БО в документно-інформаційних
структурах.
28. Диверсифікація інформаційної продукції в інформаційній діяльності.
29. Реферування документів як найважливіша складова мікроаналітичного
згортання інформації.
30. Порівняльна характеристика методики створювання бібліографічних і
реферативних документів.
31. Функціональне призначення й значення оглядово-аналітичних документів.
32. Сучасні технології автоматизації індексування.
33. Порівняльна характеристика реферативного й аналітичного оглядів.
34. Міжнародний досвід законодавчого забезпечення реферування документів.
35. Специфіка методики реферування щодо окремих видів документів.
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
1. Назвіть основні та загальні поняття документообігу.
2. У чому полягає науково-методологічне наповнення змісту документів в
органах влади?
3. Назвіть основні види та класифікації документів.
4. Що таке обов'язкові реквізити розпорядження та який порядок його
узгодження? Назвіть вимоги до тексту розпорядження.
5. У чому полягає роль поточна робота з наказами, трудовими договорами.
6. Надайте характеристику наказам (розпорядженням), які стосуються основної
діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.
7. Охарактеризуйте особливості оперативного зберігання наказів та наказів з
особового складу.
8. Надайте характеристику документу «Наказ». Що таке Наказ за особовим
складом?
9. Правила щодо складання Наказів. Види наказів. Вимоги до тексту Наказів.
Реквізити Наказів.
10. Надайте характеристику документу «Розпорядження».
11. З яких причин є важливим формування справ та передача справ в архів?
12. Назвіть основні поняття про нормативну документацію та перелік типових
нормативних документів.
13. Надайте характеристику категорії «Конфіденційна інформація».
14. У чому полягає європейський підхід щодо електронного врядування?
15. Виділіть теоретичні підходи щодо складання та узгодження нормативної
документації (інструкцій) тощо.
16. Надайте характеристику категорії «Нормативний документ». Що таке
«Інструкція» як документ? Що таке «Посадова інструкція»?
17. Назвіть основні документи в органах виконавчої влади та місцевому
самоврядуванні.
18. Що таке інформаційно-довідкові документи?
19. Надайте характеристикуінформаційним листам, листам-запрошенням,
рекламним листам, листам-повідомленням, листа-підтвердженням, гарантійним

листам та листам-відповідям.
20. Розкрийте сутність категорії «Претензія». Які бувають форми претензій?
21. Надайте характеристику документам «Службова записка», «Докладна
записка», «Пояснювальна записка» та «Позовна заява».
22. В чому сутність державної політики впровадження електронного
урядування в Україні?
23. Розкрийте поняття Електронна демократія. Електронне урядування.
Електронні державні послуги.
24. Для чого потрібен Портал е-урядування (Єдиний веб-портал
органів
виконавчої влади)?
25. Розкрийте сутність інформаційного середовища електронного урядування.
26. Що таке Індекс готовності електронного уряду?
27. Для чого потрібне інформаційне суспільство?
28. Назвіть основні нормативно-правові документи забезпечення розвитку
інформаційного суспільства та електронного урядування в Україні.
29. Розкрийте сутність, значення та основні етапи формування електронного
уряду в Україні.
30. Визначте основні цілі основні цілі мету, та завдання електронне урядування
в Україні.
31. Яким чином здійснюються законодавче забезпечення розвитку
електронного урядування?
32. Назвіть передумови електронного урядування та етапи розвитку
електронного урядування в Україні.
33. Що таке електронна демократія?
34. Хто здійснює управління розвитком електронного урядування?
35. Як здійснювати електронне урядування в умовах кризи?
36. Назвіть правовий статус, поняття та ознаки електронного цифрового
підпису.
37. Для чого призначений електронний підпис?
38. Що таке особистий ключ і відкритий ключ, в чому різниця?
39. Який порядок застосування електронного цифрового підпису органами
влади? Чим визначається?
40. Розкрийте сутність поняття, змісту та переваги електронного
документообігу.
41. Надайте характеристику інформаційній системі (ІС), інформаційній мережі,
інформаційній технології (ІТ).
42. Що таке інформаційне суспільство і для чого воно потрібне?
43. Яким чином здійснюється робота електронного уряду Білорусії, Великої
Британії, США та інших країнах?
44. Що означає інформаційний портал, інформаційний продукт (продукція),
інформаційне
середовище
електронного
урядування.
Електронні
адміністративні послуги?
45. У чому сутність інформаційної діяльності? Як вона співвідноситься
з аналітико-синтетичною обробкою документів?
46. Які види інформаційних документів вам відомі?
47. Як співвідносяться первинні і вторинні документи?
48. У чому суть загальної і часткової методики створення вторинних

документів?
49. Що таке бібліографічний документ? У чому полягає його специфіка?
50. Які види реферативних документів вам відомі? У чому їх
особливість?
51. Оглядово-аналітичний документ як найважливіша складова вторинних
документів.
52. Методичні особливості складання анотацій різних типів.
53. Назвіть особливості оглядових документів.
54. Які види аналітичних документів вам відомі? Які особливості
структури документа?
55. Назвіть основи методики підготовки оглядової інформації.
56. В чому полягає сутність і значення індексування документів?
57. Яке функціональне призначення анотування документів Ви знаєте?
58. В чому полягає порядок здійснення електронного документообігу в органах
державної влади і місцевому самоврядуванні?
59. Назвіть автоматизовані системи документообігу.
60. Надайте характеристику інформаційним банкам та базам даних.
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