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Вступ 

Програма вивчення варіативної навчальної дисципліни «Документаційне забезпечення 

діяльності установ» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів 

спеціальності «029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа».  

Предметом є навчання роботі щодо складання та оформлення документів, що забезпечують 

діяльність установ, зокрема інформаційних: архівів, музеїв, бібліотек тощо, ознайомлення із загальними 

положеннями документаційного забезпечення управління, навчання методам організації документообігу 

відповідно до вимог чинного законодавства України, державних стандартів та інших нормативних 

документів із застосуванням сучасних технологій. 

Міждисциплінарні зв’язки: навчальна дисципліна «Документаційне забезпечення 

діяльності установ» органічно поєднана з такими дисциплінами як «Документознавство», 

«Архівознавство», «Організація діяльності інформаційних установ», «Діловодство», «Документне 

фондознавство». 

1 Мета та завдання навчальної дисципліни. 

1.1 Метою викладання навчальної дисципліни є ознайомлення студентів з основами 

документаційного забезпечення діяльності установ в теоретичному й практичному планах; 

вивчення навчальної, методичної й наукової літератури про документаційне забезпечення 

діяльності установ; вивчення чинної законодавчої бази, нормативних актів та державних й 

міжнародних стандартів, що регулюють організацію документаційного забезпечення управління; 

вироблення навичок щодо підготовки й складання спеціалізованих категорій документів.  

1.2 Основними завданнями вивчення дисципліни «Документне забезпечення діяльності 

установ» є набуття комплексу знань щодо нормативно-розпорядчих актів, нормативних 

документів, методичних розробок, наукової літератури з організації діловодства, операцій 

технологічних процесів діловодства та архівної справи, комп’ютерної технології та засобів 

автоматизації діловодства, методів аналітико-синтетичного опрацювання та пошуку документної 

інформації, а також умінь і навичок керування службою діловодства. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

– основні   поняття,   законодавчі   та  нормативні   документи   України   у  сфері 

інформації, видавничої, бібліотечної, архівної та музейної справ;  

– питання    історичного    формування    та    організації    нормативно-методичного 

забезпечення діловодства; 

– документи,     що     регламентують     процес     документаційного     забезпечення 

діяльності підприємства, організації, установи; 

– основи документального   оформлення   трудової  зайнятості:   записів  у   службі   

зайнятості, реєстрацію підприємницької діяльності; 
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– документи   в   науковій,   посередницькій,   банківській,   рекламній,   видавничій 

діяльності; 

– правила складання й оформлення документації відповідно до чинних державних 

стандартів та інших нормативних документів; 

– сучасні технології щодо механізації та автоматизації документаційного забезпечення 

діяльності установ. 

уміти: 

– правильно складати її оформляти такі категорії ділових документів, що забезпечують 

комплектування, облік і зберігання музейних, бібліотечних та архівних фондів; 

– дотримуватись вимог чинних державних та міжнародних стандартів у галузі 

документаційного забезпечення діяльності установ;  

– оформляти документацію, необхідну для реєстрації підприємства; 

–застосовувати прийоми раціональної роботи з документами, що дасть змогу скоротити час 

на складання, опрацювання й пошук службових паперів; 

–проявляти вимогливість та принциповість у дотриманні стандартів щодо документаційного 

забезпечення діяльності установ у практичній роботі, що сприятиме встановленню чіткого 

організаційно-технічного порядку, викоріненню бюрократизму і тяганини; 

–застосовувати інформаційні технології в організації управлінської діяльності, виготовляти 

документи за допомогою комп’ютера. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

Змістовий модуль 1  

Тема 1 Вступ до «Документаційного забезпечення діяльності установ» (ДЗДУ) 

Предмет, зміст та завдання дисципліни. Основні поняття в галузі ДЗДУ. Еволюція 

організації ДЗДУ в України. Огляд чинної законодавчої бази, нормативних актів та державних і 

міжнародних стандартів, що регулюються органами ДЗДУ 

Тема 2 Документи, що створюються в управлінській діяльності  

Організація системи управління. Організація розпорядчої діяльності. Організаційні основи 

управління. Організація контролю. Правове забезпечення управління. Організація діловодства та 

архівного зберігання документів 

Тема 3 Комерційна діяльність установи  

Організація планування та прогнозування. Поточне планування. Ціноутворення. 

Фінансування і кредитування. Оподаткування та справляння обов’язкових платежів. Оперативний і 

статистичний облік та звітність. Бухгалтерський облік та звітність   

Тема 4 Трудові відносини та робота з кадрами 
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Набір і використання трудових ресурсів. Ринок праці, працевлаштування та допомога 

безробітним. Організація праці, продуктивність праці, трудова дисципліна. Технічне нормування, 

тарифікація, заробітна плата. Охорона праці. Приймання, розподіл, переміщення та облік кадрів. 

Підготовка кадрів, підвищення їх кваліфікації. Проведення атестації і встановлення кваліфікації. 

Присудження наукових ступенів, присвоєння вченого звання. Нагородження, присвоєння почесних 

звань, присудження премій. Мобілізаційна робота. 

Тема 5 Соціально-побутові питання 

Соціальне страхування та соціальний захист населення. Медичне і санаторно-курортне 

обслуговування. Житлово-побутові питання. Оздоровчо-виховна робота з дітьми. Організація 

дозвілля. Організація роботи відомчої бібліотеки, довідково-інформаційного фонду. 

Тема 6 Науково-інформаційна та видавнича діяльність, маркетинг і реклама 

продуктів та послуг. Матеріально-технічне постачання  

Науково-інформаційна діяльність. Видавнича діяльність. Маркетинг і реклама продуктів та 

послуг. Матеріально-технічне постачання. Організація зберігання майново-матеріальних 

цінностей. 

 Тема 7 Адміністративно-господарське обслуговування. Діяльність громадських 

організацій 

Адміністративно-господарські питання. Експлуатація службової нерухомості. Транспортне 

обслуговування. Організація внутрішньовідомчого зв’язку. Загальна охорона організації. Пожежна 

безпека організації. Цивільна оборона. Приватизація загальнодержавної та комунальної власності. 

Діяльність громадських організацій 

Змістовий модуль 2   

Тема 1 Науково-дослідна і дослідно-конструкторська робота 

Організація і координація науково-дослідної і дослідно-конструкторської роботи. Випробування 

дослідних зразків виробів. Впровадження НДР та ДКР. 

Тема 2 Вишукування, проектування, будівництво, експлуатація 

Організація та керування будівельною діяльністю. Вишукувальні та проектні роботи. 

Проектно-планувальна робота (містобудівна діяльність). Проектування об’єктів капітального 

будівництва. Експертиза інвестиційних програм та проектів будівництва. Капітальне будівництво. 

Реставрація та капітальний ремонт. Експлуатація житлових будівель і споруд. 

Тема 3 Промислове і сільськогосподарське виробництво 

Організація виробництва. Впровадження нової техніки і технології. Механізація й 

автоматизація виробничих процесів. Конструкторська робота. Технологія виробництва. Технічне 

оснащення виробництва та розподіл обладнання. Енергетичне й паливне забезпечення 

виробництва. Експлуатація і ремонт обладнання. Технічний нагляд за промисловою безпекою 

виробничих об’єктів. Сільськогосподарське виробництво. 
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Тема 4 Якість продукції, стандартизація, технічний контроль продукції  

Якість продукції та сертифікація. Стандартизація. Технічний контроль продукції, 

метрологічне забезпечення виробництва. 

Тема 5 Охорона навколишнього природного середовища  

Організація природоохоронної діяльності. Діяльність щодо попередження та ліквідації 

забруднення навколишнього природного середовища. 

Тема 6. Документальне оформлення трудової зайнятості 

Державна політика зайнятості населення в Україні. 3апис (реєстрація) у службі зайнятості. 

Перелік документів, необхідних для реєстрації у службі зайнятості. Картка персонального обліку. 

3разки заяв про надання статусу безробітного і на одержання допомоги у зв’язку з безробіттям 

Тема 7. Державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 

Поняття державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців. Вимоги до 

оформлення документів, які подаються державному реєстратору. Документи, що подаються для 

проведення державної реєстрації юридичної особи. Документи, що подаються для проведення 

державної реєстрації фізичної особи, яка має намір стати підприємцем. Державна реєстрація 

припинення юридичної особи. Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності 

фізичної особи-підприємця 

Тема 8. Експертиза цінності документів 

Нормативно-правове забезпечення експертизи цінності документів. Принципи і критерії 

експертизи цінності. Організація роботи експертних комісій і порядок проведення ЕЦД. 

Оформлення результатів експертизи цінності документів 

Теми семінарських занять 

Тема 1 Документи, що створюються в управлінській діяльності  

Тема 2 Комерційна діяльність установи  

Тема 3 Трудові відносини та робота з кадрами 

Тема 4 Соціально-побутові питання 

Тема 5 Науково-інформаційна та видавнича діяльність, маркетинг і реклама продуктів та 

послуг. Матеріально-технічне постачання  

Тема 6 Адміністративно-господарське обслуговування. Діяльність громадських організацій 

Тема 7. Державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 

Теми практичних занять 

Тема 1 Документи, що створюються в управлінській діяльності  

Тема 2 Комерційна діяльність установи  

Тема 3 Трудові відносини та робота з кадрами 

Тема 4 Соціально-побутові питання 



7 
 

  

Тема 5 Науково-інформаційна та видавнича діяльність, маркетинг і реклама продуктів та 

послуг. Матеріально-технічне постачання  

Тема 6 Адміністративно-господарське обслуговування. Діяльність громадських організацій 

Тема 7. Державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 

Тема 8. Експертиза цінності документів 
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік 

         5.Засоби діагностики успішності навчання:  

 Оцінювання знань студентів здійснюється шляхом проведення контрольних заходів, які 

передбачають поточний, модульний та семестровий види контролю.  

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних і семінарських занять і 

передбачає перевірку знань студентів з окремих тем та рівня їх підготовленості до виконання 

конкретної роботи.  

Форму проведення поточного контролю під час навчальних занять визначає кафедра.  

Модульний контроль проводиться з метою оцінювання результатів навчання після 

закінчення логічно завершеної частини лекційних та практичних і семінарських занять з 

дисципліни – модуля. Завданням модульного контролю є перевірка розуміння та засвоєння певного 

матеріалу, вироблення навичок проведення розрахункових робіт, умінь самостійно опрацьовувати 

тексти, здатності осмислити зміст кількох тем дисципліни, умінь публічно чи письмово 

представити певний матеріал.  

Формою модульного контролю є модульна контрольна робота.  

Семестровий контроль проводиться у формі заліку в обсязі навчального матеріалу, 

визначеного робочою навчальною програмою і в терміни, встановлені робочим навчальним планом 

та графіком навчального процесу.  

Відповідно до видів контролю набутих студентом знань та вмінь, рейтингова  система 

оцінювання передбачає використання наступних видів рейтингових оцінок: поточна, контрольна 

модульна, підсумкова модульна, підсумкова семестрова, підсумкова з дисципліни. 

 

 

 
 

 

 


