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Силабус курсу 

Електронні сервіси та документообіг  

Ступінь вищої освіти – бакалавр 
Кафедра – обліку і оподаткування 
Спеціальність – 071 «Облік і оподаткування» 
Освітня програма – «Облік і оподаткування» 

Рік навчання: IІ, Семестр: IV 
Форма навчання: денна, заочна   

Кількість кредитів: 5  Мова викладання: українська  

Керівник курсу 

ПІП д.е.н., доц. Муравський Володимир Васильович 

Контактна інформація vavanm2@gmail.com 

Опис дисципліни 
 

Дисципліна «Електронні сервіси та документообіг у бізнесі» спрямовано розкриває сутність та 
можливості застосування сучасних електронних сервісів надання адміністративних, фіскальних, 
облікових, фінансово-банківських та інших інформаційних послуг бізнесу; особливості електронного 
документування та документообігу на внутрішньому і зовнішньому рівнях у процесі електронних 
комунікацій у бізнес-середовищі підприємства.  

Мета вивчення дисципліни 
 

Метою дисципліни «Електронні сервіси та документообіг у бізнесі» є вивчення методики 
використання сучасних електронних сервісів надання інформаційних послуг і порядку електронного 
документування й документообігу у діяльності суб’єктів господарювання в умовах цифрової економіки 
та суспільства. 

Завдання вивчення дисципліни. 
 

Основні завдання дисципліни полягають у набутті теоретичних знань щодо сутності, принципів і 
основ використання інформаційних електронних сервісів та систем електронного документообігу, 
корисних для бізнесу в умовах формування цифрової економіки.  Основним завданням проведення 
практичних занять є вироблення у студентів практичних навиків організації та методики електронного 
документування, документообігу, комунікацій із контрагентами та бізнес-інституціями з використанням 
електронних інформаційних сервісів. 

Попередні знання та навички, якими мають володіти слухачі. 
 

Слухачі курсу мають попередньо вивчити дисципліни: 
- Економіка підприємства; 
- Менеджмент; 
- Сучасні інформаційні технології. 
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Структура курсу 
 

Години 
(лек. / 
сем.) 

Тема Результати навчання Завдання 

2/1 Тема 1. Електронні 
сервіси та 
документообіг у 
цифровій 
економіці. 

Сучасні тренди розвитку комп’ютерно-
комунікаційних технологій в економіці. Характерні 
риси цифрової економіки та її вплив на особливості 
організації бізнесу. Поняття та класифікація 
електронних сервісів надання інформаційних 
послуг бізнесу. Поняття та класифікація 
електронних документів, методика їхнього 
формування та руху в інформаційній системі 
підприємства.  

Тести, 
питання  

2/1 Тема 2. Цифровий 
підпис та 
персоніфіковані 
електронні 
документи.  

Створення особистого цифрового підпису для 
індивідуального та бізнес використання. Методика 
використання персоналізованих електронних 
документів, портал «Дія». Порядок створення та 
реєстрації бізнесу через електронні сервіси. 
Отримання інформації про суб’єкти 
господарювання у відкритих джерелах інформації.   

Тести, 
питання 

4/2 Теми 3. Фінансово-
банківські 
електронні сервіси.  

Банківські комунікаційні системи «клієнт-
банк». Інтеграція системи Інтернет-банкінгу в 
інформаційне середовища підприємства. 
Електронні сервіси обігу цифрової готівки та 
криптовалют, торгів на фінансових ринках, подання 
тендерних пропозицій та інших фінансових 
можливостей через мережу Інтернет. 

Кейси  

4/2 Тема 4. Фіскально-
облікові електронні 
сервіси.  

Особисті кабінети платника податків, 
відрахувань у фонди соціального страхування, 
електронної митниці та інші фіскальні інформаційні 
ресурси. Сервіси обробки облікової інформації. 
Автоматизація бухгалтерського обліку, 
оподаткування, аналізу та контролю.   

Кейси 

4/2 Тема 5. Електронні 
сервіси місцевого 
самоврядування.  

Сервіси подання електронних петицій. 
Електронні системи звернень до органів місцевого 
самоврядування. Отримання дозвільних документів 
через мережу Інтернет. Адміністративні 
інформаційні Інтернет-портали.  

Кейси 

4/2 Тема 6. 
Електронне 
документування в 
бізнесі. 

Методика збору та обробки інформації в 
електронній формі. Технології електронного 
документування з використанням сучасних 
технологічних датчиків та Інтернету-речей. Порядок 
обробки та зберігання електронних документів, 

Кейси 
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формування баз-даних економічної інформації..  

4/2 Тема 7. 
Електронний 
документообіг 
підприємства.  

Порядок руху електронних документів в 
інформаційній системі підприємства. Розробка та 
впровадження схем електронного документообігу. 
Спеціалізоване програмне забезпечення для 
організації електронного документообігу.  

Кейси 

2/1 Тема 8. Електронні 
бізнес-комунікації. 

Бізнес-зв’язки в умовах цифрової економіки.   
Формування електронного середовища ділових 
комунікацій. Дистанційне виконання працівниками 
функціональних обов’язків. Аутсорсинг 
управлінських функцій. Електронні комунікації з 
контрагентами з використанням технологій хмарних 
обчислень, блокчейн, нейронних мереж.  

Кейси 

2/1 Тема 9. 
Кібербезпека 
електронного 
документообігу.  
 

Комерційна таємниця та конфіденційність 
електронної інформації. Кіберзагрози та 
кіберризики інформаційній системі підприємства. 
Методика забезпечення кібербезпеки електронних 
документів. Варіанти організації кіберзахисту 
підприємства.  

Тести, 
питання 

 

Результати навчання. 
 

В результаті вивчення дисципліни слухачі отримають теоретичні знання щодо: 

 основних принципів та прийомів роботи з електронними сервісами надання інформаційних послуг 
бізнесу; 

 обробки інформації в умовах електронного документування, документообігу та електронних 
бізнес-комунікацій;  

 вибору програмного забезпечення для потреб автоматизації бізнес процесів; 

 ідентифікації кіберризиків та кіберзагроз для цілей організації кібербезпеки електронного 
документообігу. 

В результаті вивчення дисципліни «Електронні сервіси та документообіг у бізнесі» студенти 
повинні отримати практичні навички та вміти: 

 отримати цифрові підписи, використовувати їх для доступу до електронних сервісів та підпису 
електронних документів; 

 подавати інформаційні запити та отримувати інформацію з інформаційних електронних сервісів 
різних рівнів та функціональних можливостей для бізнесу; 

 працювати з електронними документами у процесі електронного документування та 
документообігу; 

 здійснювати електронні комунікації в інформаційному середовищі бізнесу-комунікацій у режимі 
забезпечення кібербезпеки підприємств. 

 
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА: 

 
Основна: 

1. Інформаційні системи і технології в обліку і аудиті. Практикум  : навч. посіб. для студентів 
вищ. навч. закл. спец. "Облік і аудит" / В. І. Волинець,   Б. В. Погріщук, Н. В. Гордополова ; Терноп. 



 

4 
 

нац. екон. ун-т, Вінниц. навч.-наук. ін-т економіки. 4-е вид., перероб. і допов. - Тернопіль : Крок, 2018.  
295 с. 
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Муравський, О.А. Шевчук. Тернопіль: ТНЕУ, 2019.  310 с.  
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