
 

Дисципліна Документознавство 

Рівень ВО Другий (магістерський) 

Мова викладання  Українська 

Вимоги до початку 

вивчення 

Ефективність засвоєння змісту дисципліни «Документознавство» 

значно підвищиться, якщо здобувач вищої освіти попередньо 

опанував матеріал таких дисциплін як: «Державна політика та 

врядування», «Організаційна культура», «Управління органами 

публічної влади, державними підприємствами, установами та 

організаціями», «Публічне управління та адміністрування». 
Що буде вивчатися Документознавство як наука. Системи документування та їх 

еволюція. Види документів. Системи документації офіційного 

походження. Ділові документи в системі прийняття управлінських 

рішень. Види документації установи. Система організаційно-

правової документації. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Вивчення дисципліни дає можливість набути знань з питань 

документування та організації роботи з документами в процесі 

управлінської діяльності; набуття практичних навичок з 

використання державних стандартів, інших нормативних і 

методичних документів для документаційного забезпечення 

управління; складання та оформлення усіх видів документів, які 

входять до складу уніфікованої системи організаційно розпорядчих 

документів. 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (РНО) 

В результаті вивчення дисципліни забезпечується досягнення таких 

результатів навчання:  

РН0 4.Використовувати сучасні статистичні методи, моделі, цифрові 

технології, спеціалізоване програмне забезпечення для розв’язання 

складних задач публічного управління та адміністрування; 

РН0 6.Здійснювати ефективне управління інноваціями, ресурсами, 

ризиками, проєктами, змінами, якістю, застосовувати сучасні моделі, 

підходи та технології, міжнародний досвід при проєктуванні та 

реорганізації управлінських та загальноорганізаційних структур; 

РН0 7.Уміти розробляти національні/регіональні програмні документи 

щодо розвитку публічного управління, використовуючи системний 

аналіз і комплексний підхід, а також методи командної роботи; 

РН0 10. Представляти органи публічного управління й інші організації 

публічної сфери та презентувати для фахівців і широкого загалу 

результати їх діяльності; 

РН0 11.Розробляти обґрунтовані управлінські рішення з урахуванням 

питань європейської та євроатлантичної інтеграції, враховувати цілі, 

наявні законодавчі, часові та ресурсні обмеження, оцінювати політичні, 

соціальні, економічні та екологічні наслідки варіантів рішень. 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями / 

компетентності 

Згідно з вимогами освітньої програми студенти мають здобути 

компетентності:  

загальні: 

ЗК1.Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 

ЗК2. Здатність працювати в команді, мотивувати людей та рухатися до 

спільної мети, бути лідером, діяти соціальновідповідально та свідомо; 

ЗК3.Здатність розробляти та управляти проєктами; 

ЗК4.Здатність удосконалювати й розвивати професійний, 

інтелектуальний і культурний рівні; 

ЗК5.Здатність приймати обґрунтовані рішення та використовувати 

сучасні комунікаційні технології; 

ЗК6.Здатність до професійного спілкування іноземною мовою; 

ЗК7.Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

Спеціальні 



СК1.Здатність налагоджувати соціальну взаємодію, співробітництво, 

попереджати та розв’язувати конфлікти;  

СК4.Здатність визначати показники сталого розвитку на вищому, 

центральному, регіональному, місцевому та організаційному рівнях;  

СК6.Здатність здійснювати професійну діяльність з урахуванням 

потреб забезпечення національної безпеки України;  

СК7.Здатність самостійно готувати проєкти нормативно-правових 

актів, аналітичні довідки, пропозиції, доповіді, надавати експертну 

оцінку нормативно-правовим актам на різних рівнях публічного 

управління та адміністрування;  

СК8.Здатність розробляти стратегічні документи розвитку соціально-

економічних систем на вищому, центральному, регіональному, 

місцевому та організаційному рівнях; 

СК9.Здатність здійснювати наукову та дослідницьку діяльність у сфері 

публічного управління та адміністрування. 

Інформаційне 

забезпечення 

Робоча програма навчальної дисципліни, конспекти лекцій, 

навчальні посібники, підручники, навчально-методичні посібники, 

електронні підручники і посібники, методичні вказівки 

(рекомендації) до проведення практичних (семінарських) занять та 

самостійної роботи студентів, довідниково-інформаційні дані для 

розвязання задач (таблиці, схеми), інтерактивні елементи, онлайн 

консультування. 

Форма проведення 

занять 

лекційні / практичні / семінарські / лабораторні / самостійна робота  

Семестровий 

контроль 

Іспит 

 


