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АНОТАЦІЯ

Тема: Документаційне забезпечення управління закладом вищої
освіти як чинник надання якісних освітніх послуг
Записка: сторінок 74, таблиць 4, рисунків 1, використано 67 літературних
джерел.
Об’єктом дослідження є документаційне забезпечення управління
закладом вищої освіти як чинник надання якісних освітніх послуг.
Предмет дослідження є процес реалізації документаційного забезпечення 
управління закладом вищої освіти як чинника надання якісних
освітніх послуг.
Метою дослідження є з’ясування специфіки документаційного забезпечення 
управління закладом вищої освіти як чинника надання якісних
освітніх послуг.
Метою дослідження є з’ясування специфіки документаційного
забезпечення управління закладом вищої освіти як чинника надання якісних
освітніх послуг.
У випускній роботі з’ясовано поняття, правові та організаційні аспекти
документаційного забезпечення управління і проаналізовано сучасний підхід до
документаційного забезпечення управління закладом вищої освіти. Також
схарактеризовано сучасні комунікаційні технології документаційного
забезпечення управління закладом вищої освіти; з’ясовано концептуальні
аспекти формування інтегрованої документаційної системи управління
корпоративного об’єднання ЗВО і проаналізувати документаційне забезпечення
системи менеджменту якості у структурному підрозділі ЗВО. Доведено, що
успішна комунікаційна автоматизована система документаційного
забезпечення управління ЗВО ґрунтується на можливостях комп’ютерних
технологій і оригінальних їхніх програмних продуктах, що створюють умови
звернення безпосередньо до інформації про об’єкти, які становлять основу
прийняття будь-якого управлінського рішення на всіх структурних рівнях.
Ключові слова: документ, документаційне забезпечення управління,
автоматизована система документаційного забезпечення управління, заклад
вищої освіти, освітні послуги, програмний продукт.



Theme: Documentary support of the management of a higher education
institution as a factor in the provision of quality educational services
In the bachelor work clarified the concept, legal and organizational aspects of
document management, and analyzed the modern approach to document management
of a higher education institution. Also characterized by modern communication
technologies of documentation support of the management of a higher education
institution; The conceptual aspects of the formation of an integrated documentation
system for managing a corporate association of HEIs have been clarified and the
documentation support of the quality management system in the structural unit of the
HEB has been analyzed. It is proved that a successful automated communication
system for document management of the HEI is based on the capabilities of computer
technologies and their original software products, create the conditions for accessing
information directly on the objects that form the basis for making any management
decision at all structural levels.
Keywords: document, document management software, automated document
management software system, higher education institution, educational services,
software.


