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ВСТУП 

 

 

Управлінське документознавство належить до циклу навчальних 

дисциплін фундаментальної підготовки бакалавра за спеціальністю 029  –

«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». Цей навчальний курс тісно 

пов’язаний з такими загальнопрофесійними та спеціальними дисциплінами, як 

«Документознавство», «Документне фондознавство», «Документаційне 

забезпечення діяльності установ», «Діловодство», «Архівознавство» тощо. 

Управлінське документознавство, з огляду на історію його розвитку і 

сучасного стану як наукової дисципліни, досліджує проблеми документування 

управлінської інформації та її функціонування у документованій формі саме у 

межах органу державної влади, органу місцевого самоврядування, 

підприємства, установи, організації, іншого суб’єкта господарювання.  

Мета навчальної дисципліни: формування у студентів знань 

концептуальних засад управлінського документознавства, вироблення навичок 

практичної роботи з управлінськими документами, зокрема керування 

документацією організацій різного рівня управління, форми власності та галузі, 

ознайомлення з проблемами створення й обігу електронної управлінської 

документації в установі, вироблення навичок роботи з Державним 

класифікатором управлінської документації, розкриття змісту основних 

процесів розроблення уніфікованих форм документів та уніфікованих систем 

документації.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати:  

– історію й теорію управлінського документа; 

– об’єкт, предмет, структуру, методи і міждисциплінарні зв’язки та 

термінологію управлінського документознавства як наукової дисципліни; 

– основні способи й методи документування управлінської інформації; 
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– природу і сутність, соціальну роль, ознаки і властивості управлінського 

документа, його структурні елементи та реквізити; 

– теоретичні й історичні засади класифікації управлінських документів; 

– методичні засади уніфікації документів; 

– особливості різних видів систем документації. 

За підсумками вивчення навчального курсу студент повинен  

уміти:  

– визначати якісні й кількісні зміни в розвиткові управлінського 

документознавства; 

– класифікувати управлінські документи за різними класифікаційними 

ознаками; 

– давати розгорнуту характеристику різних видів управлінської 

документації; 

– аналізувати структурні елементи та реквізити різних видів документів; 

– самостійно складати відповідно до вимог документи, що забезпечують 

функціонування різних видів діяльності в організації. 

Методичні вказівки складаються зі вступу, переліку тем і питань для 

самостійного опрацювання, питань до заліку, списку літератури. Кожне 

практичне заняття має чітко сформульовану тему, план, питання для 

самоперевірки та літературу до теми. 

Запропонований список літератури уможливить детальніше вивчення 

питань, передбачених навчальною програмою, розгляд різних підходів до 

висвітлення однієї теми. 
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1 ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

 

Практичне заняття № 1 

Тема. Складання й оформлення розпорядчих документів 

Мета: сформувати знання про особливості та характерні риси 

розпорядчих документів; навчитися складати та оформлювати їх. 

План заняття 

1. Поняття і характеристика розпорядчих документів. 

2. Основна функція розпорядчих документів.  

3. Основні види організаційно-розпорядчих документів. 

Короткі теоретичні відомості 

Розпорядження – це розпорядчий документ, який видає керівник на 

вирішення переважно оперативних питань повсякденної виробничо-

господарської та адміністративної діяльності.  

Розпорядження максимально може мати такий набір реквізитів: 

– зображення емблеми або товарного знака підприємства; 

– назва організації вищого рівня, якій підпорядковано це підприємство; 

– назва підприємства; 

– назва виду документа (РОЗПОРЯДЖЕННЯ); 

– дата видання розпорядження; 

– реєстраційний індекс розпорядження; 

– місце видання розпорядження; 

– заголовок до тексту; 

– текст розпорядження; 

– підпис керівника підприємства; 

– візи; 

– гриф погодження зі сторонньою організацією чи підприємством. 

Наказ – правовий документ, який видається керівником організації 

(установи) на правах єдиноначальності та в межах його компетенції. 
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З метою полегшення роботи з документом накази поділяються на 

підгрупи за ознаками: 

– «за призначенням» – накази з основної діяльності й з особового складу; 

– «за технікою видання» - «ініціативні» та «на виконання іншого 

розпорядчого докуманта». 

– «за застосуванням» - нормативні та індивідуальні. 

Кожен вид наказу повинен мати такі реквізити: 

– автор документа (назва організації), якщо документ оформляється не на 

бланку; 

– назва виду документа (наказ); 

– дата (проставляється у день підписання); 

– індекс (порядковий номер) – відлік ведеться від початку календарного 

року за хронологією зростання; 

– місце складання чи видання; 

– заголовок до тексту; 

– позначка про контроль (у разі потреби); 

– текст; 

– гриф погодження (у разі потреби); 

– підпис; 

– відтиск печатки (у разі потреби); 

– позначка про виконання. 

Текст наказу складається з двох частин: констатуючої та розпорядчої. 

У констатуючій частині викладають мету і завдання (причину появи 

певного наказу), дають посилання на документ, який став підставою для 

оформлення наказу. 

Розпорядча частина тексту викладається в наказовій формі 

тарозпочинається дієсловом від першої особи однини «наказую». 

Завдання до теми 

1. Складіть і оформіть накази з основної діяльності й інші розпорядчі 

документи, необхідні в таких управлінських ситуаціях. 
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Ситуація 1. 

Директор ТОВ «Крига» Шаповал В.М. 10 жовтня поточного року видав 

наказ про проведення інвентаризації товарно-матеріальних цінностей на складі 

підприємства. Він призначив комісію під головуванням комерційного 

директора Малишевої О. І. До складу комісії увійшли головний бухгалтер 

Бондаренко О. М. і бухгалтер Іванова В. С.  У наказі було доручено подати на 

затвердження документи складського обліку (станом на 1 жовтня) і звіти про 

залишки товарно-матеріальних цінностей (за станом на 10 жовтня) до 15 

жовтня. 

Проект наказу був завізований економістом підприємства Петровим О.А. 

Ситуація 2. 

З метою залучення коштів для забезпечення виробничої діяльності 

генеральний директор ТОВ «Мрія» Соколов О. Г. 20 вересня поточного року 

видав наказ про створення комерційного відділу у складі 3 штатних одиниць: 

комерційного директора – 1, провідного спеціаліста – 1, спеціаліста – 1. 

Головному бухгалтеру підприємства Горловій Г. А. було доручено подати на 

затвердження новий штатний розклад підприємства на 4 квартал поточного 

року до 1 жовтня. Комерційному директору Марчуку Т. Н., який завізував 

проект наказу, наказано закінчити комплектування відділу кадрами з вищою 

економічною освітою до 10 жовтня. 

Ситуація 3. 

Директор ТОВ «Текс» Трофимов О. Ю. 7 квітня поточного року видав 

наказ про затвердження Положення про порядок розрахунків за надання 

інформаційних послуг. Юрисконсульта з фінансово-господарських питань 

Морозову В. П. і секретаря-референта Кирилюк Е. А. було доручено до 10 

квітня розробити типові форми договорів про надання різних видів 

інформаційних послуг і строго контролювати їх застосування в діяльності 

підприємства. Відповідальність за виготовлення, облік і збереження бланків 

договорів покладено на Кирилюк Е. А., яка разом з юрисконсультом завізувала 

проект наказу. 
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Контрольні питання 

1. Які види розпорядчих документів вам відомі? 

2. Охарактеризуйте процес видання й оформлення наказу з основної 

діяльності. 

3. Наведіть приклади наказів з кадрових питань і особливості їх 

оформлення. 

Література: [1–5, 14, с.25–83; 18, с.27–159]. 

 

Практичне заняття № 2 

Тема. Оформлення службових листів. Складання табеля форм 

документів 

Мета: сформувати знання щодо  оформлення службових листів; 

визначити особливості складання табеля форм документів. Навчитися складати 

й оформлювати службові листи, заповнювати табель форм документів. 

План заняття 

1. Мета ділових листів.  

2. Види службових листів.  

3. Правила оформлення та вимоги до тексту і реквізити службових листів. 

Короткі теоретичні відомості 

Службові листи в системі діловодства є найпоширенішим засобом як 

внутрішніх, так і зовнішніх комунікацій.  

Службові листи поділяються на класи: 

– вхідні та вихідні; 

– листи-запити та листи-відповіді. 

За змістом і призначенням в практиці використовуються такі види 

службових листів: 

– супровідні листи – інформують адресата про направлення на його 

адресу документів. Їх текст розпочинається словами: «Надсилаємо», 

«Додаємо»; 
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– інформаційні листи – повідомляють про подію чи захід, які мають 

відбутися ближчим часом; 

– листи-запрошення – містять пропозицію, адресовану одній особі або 

колективу взяти участь у заході. Цей тип листів близький до попереднього, 

оскільки містить опис заходу, терміни його проведення та умови участі в 

ньому; 

– рекламні листи – є детальним описом рекламованих товарів та послуг, а 

також ціни на них. Повідомлення побудоване таким чином, щоб спонукати 

читача придбати товар або скористатися пропонованою послугою; 

– листи-підтвердження – містять інформацію, яка підтверджує факт 

отримання документів, товарів, усних повідомлень. Розпочинається словами 

«Підтверджуємо»; 

– листи-нагадування – повідомляють про завершення термінів подачі 

інформації, виконання інших зобов’язань. Розпочинаються словом 

«Нагадуємо»; 

– гарантійні листи – містять гарантії виконання певних зобов’язань; 

– ініціативні листи – висловлюють прохання до адресата надати відповідь 

із того чи іншого питання; 

– інструктивні листи – містять рекомендації, вказівки та роз’яснення. Їх 

авторами є органи державної влади. 

Табель форм документів – це перелік дозволених для застосування 

уніфікованих форм документів, необхідних і достатніх для реалізації функцій і 

завдань управлінської діяльності установи, з характеристикою їх статусу, етапів 

підготовки і проходження. 

Табель форм документів нормативно закріплює склад документів, 

застосовуваних в установі, та процедуру їх підготовки. 

Табель форм документів складається у формі таблиці та містить графи, в 

яких зазначають відомості, що характеризують форму документа за різними 

параметрами. 
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Завдання до теми 

1. Складіть та оформіть службові листи. 

Ситуація 1.  

Закритим акціонерним товариством «Захід» (03187, Київ, вул. 

Першотравнева, буд.14, оф.324) було оформлене замовлення № 7 на поставку 

продукції відповідно до укладеного договору про постачання від 13.02.2017 

№ 12 та спрямоване на адресу ТОВ «Діамант» (03040, Київ, вул. Демидівська, 

буд. 25, оф.14, тел. 155-93-78, ОКПО 87654321, свідоцтво про Державну 

1234567890098, ІПН / КПП 0987654321/123456789). Однак ТОВ «Діамант» не 

змогло в зазначений термін (28.03.2017) виконати замовлення через хворобу 

провідного співробітника відділу поставки і Генеральний директор 

Г. Л. Давидов направив інформаційний лист на адресу ЗАТ «Захід» про 

перенесення терміну виконання замовлення № 7 з 28.03.2017 на 03.04.2017, в 

якому також зазначив що ТОВ «Діамант» протягом 5 днів виплатить неустойку 

відповідно до п.4.2 укладеного договору про постачання. Лист було складено 

виконавцем А. Л. Сумською і підпис завірений печаткою організації 

Ситуація 2.  

Голова правління акціонерного комерційного банку 

«ІНДУСТРІАЛБАНК» (вул. Генерала Алмазова, 18/7, Київ, 03577, тел.: 044-

206-9829) М. Г. Букрєєв звернувся до Генерального директора НВП 

«Більшовик» Л. М. Волошина з проханням розглянути питання про надання в 

довгострокову оренду АКБ «ІНДУСТІАЛБАНК» робочу площу – 180 кв.м під 

розміщення відділення банку. Лист було складено виконавцем К. Л. Гуменюк 

на посадовому бланку голови правління банку і підписаний 24 березня 

поточного року. 

Ситуація 3.  

Київський коледж комп’ютерних технологій та економіки (Київ, вул. 

Бориспільська.5, 02009, тел.: 566-01-88) розіслав інформаційні листи 

директорам шкіл міста з повідомленням про відкриття в новому навчальному 

році двох факультетів: сучасні інформаційні технології та юридичний. У листі 
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повідомлялося також про те, що правила прийому на зазначені факультети 

загальні. Лист було складено виконавцем О. М. Степановою і підписано 

директором Л. Б. Мартинюком 15 березня поточного року. 

2. Розробіть карти і внесіть до табеля форм документів ТОВ «Крига» такі 

документи: 

– посадова інструкція секретаря-референта; 

– положення про відділ кадрів; 

– правила внутрішнього трудового розпорядку; 

– наказ про звільнення; 

– штатний розпис; 

– план роботи відділу продаж на квартал; 

– протокол засідання ради директорів; 

– акт перевірки наявності та стану справ; 

– заява про прийом на роботу. 

Контрольні питання 

1. Які види службових листів вам відомі? 

2. Назвіть обов’язкові реквізити службових листів. 

3. У чому полягає призначення табеля форм документів? 

Література: [5, 14, с.12–123; 16, с.13–158; 29, с.25–503; 30, с.14–252]. 

 

Практичне заняття № 3 

Тема. Оформлення телеграм та телефонограм 

Мета: сформувати знання про оформлення телеграм та телефонограм та 

виробити практичні навички з укладання службових телеграм та телефонограм.  

План заняття 

1. Складання та оформлення телеграм та телефонограм. 

2. Види та реквізити телеграм та телефонограм . 

3. Формуляр-зразок телефонограми. 

Короткі теоретичні відомості 
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Телеграма – вид документа, що визначається способом передачі 

інформації каналами телеграфного зв’язку. 

Службові телеграми надсилаються у найтерміновіших випадках для 

забезпечення своєчасного одержання інформації та правильного прийняття 

управлінського рішення. 

Реквізити службової телеграми: найменування документа (телеграма); 

примітка про категорію та вид телеграми; адреса; текст документа; номер 

посилання (якщо телеграма надсилається у відповідь); вихідний (підписний) 

номер; підпис; адреса відправника; дата відправлення. 

Складаючи телеграми, дотримуються таких самих вимог, що й до 

службових листів. Характерна риса телеграм – особлива стислість і ясність 

викладу. З телеграми вилучають сполучники, прийменники, розділові знаки, що 

вживаються лише тоді, коли їх пропуски перекручують зміст. 

Службові телеграми пишуть у двох примірниках. Перший примірник 

надсилають до відділення зв’язку, другий (копію) підшивають до справи. 

Телефонограма – це документ, який передають адресатам телефоном, 

фіксується у спеціальній книзі (журналі) і містить розпорядження, інформацію 

вищих органів. 

Застосовується телефонограма також для документаційного оформлення 

усних телефонних переговорів і є одним з видів ділової кореспонденції. 

Особа, якій адресується телефонограма після ознайомлення з текстом 

ставить свій підпис: таким чином підтверджує свою відповідальність за 

виконання переданих розпоряджень чи доведення інформації до відома. 

Реквізити телефонограм: 

1. Назва документа (заголовок). 

2. Номер і дата телефонограми (слово «телефонограма», її номер і дату 

надходження пишуть у першому рядку; датою телефонограми є дата її 

передачі). 

3. Назва організації та службової особи – одержувача телефонограми 

(кому). 
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4. Текст телефонограми, який має бути таким же стислим, як і текст 

телеграми. Треба уникати слів, що важко вимовляються, складних зворотів. 

Слова записують повністю, без скорочень. Текст телефонограми не повинен 

містити більше 50 слів. 

5. Підпис службової особи – керівника організації або його заступника (в 

окремих випадках - керівників відділів). 

6. У графах «передано» і «прийнято» зазначають посаду, ініціали, 

прізвище того, хто передає, того, хто приймає, та номери їх телефонів. 

На деяких підприємствах використовуються спеціальні бланки, на яких 

нотуються телефонограми. 

Завдання до теми 

1. Складіть і оформіть телеграми, необхідні в таких управлінських 

ситуаціях. 

Ситуація 1.  

Директором ТОВ «Мрія» (Київ, вул. Крилова, 5) Петровим була 

підготовлена на адресу ВАТ «Господар» (Полтава, вул. Східна, 25) телеграма з 

проханням прискорити відвантаження пиломатеріалів. 

Ситуація 2.  

ЗАТ «Контакт» (Київ, вул. Садова, 5, 08365) підготувало термінову 

телеграму для передачі директору ВАТ «Сяйво» Григор’єву з проханням 

повідомити дані про стан реалізації продукції, її залишки, обсяги 

відвантаженої, а також неоплачені рахунки. Телеграму підписав директор ЗАТ 

«Контакт» А. Б. Орлов. 

Ситуація 3.  

Директор ЗАТ «Текс», отримавши продукцію від Полтавського ЗАТ 

«Кристал», повністю відмовився від її оплати в зв’язку з тим, що ця продукція 

не була замовлена. Це рішення було телеграфовано. 

2. Складіть телефонограми, необхідні в таких управлінських ситуаціях. 
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Ситуація 1.  

Міністерство фінансів України запланувало проведення семінару для 

бухгалтерів підприємств Києва, який повинен відбутися 10 квітня поточного 

року о 15 годині в приміщенні Міністерства. ВАТ «Лотос» отримало 

телефонограму, у якій Міністерство фінансів пропонувало направити на 

семінар представника товариства за вказаною в телефонограмі адресою. 

Телефонограма була підписана одним із заступників міністра і передана його 

секретарем. 

Ситуація 2.  

ЗАТ «Поліграф» виконало замовлення на виготовлення рекламних 

матеріалів для ТОВ «Будівельник». Інформація про виконання замовлення була 

передана за допомогою складання телефонограми, у якій ЗАТ «Поліграф» 

також просило сплатити виставлений рахунок в термін до 20 березня поточного 

року. Телефонограма була підписана заступником директора З. М. Якимець і 

передана його секретарем. 

Ситуація 3.  

Оргкомітет «Відродження» запланував проведення наради «Круглий 

стіл» на території Оргкомітету на 5 травня поточного року, про що довів до 

відома ВАТ «Логос». Однак пізніше Оргкомітет змінив своє рішення і переніс 

проведення наради на територію готелю «Україна» (конференцзала), про що за 

допомогою телефонограми повідомив ВАТ «Логос». Телефонограма була 

підписана головою Оргкомітету і передана секретарем-референтом 

І. С. Кругловим. 

Контрольні запитання 

1. Які вимоги до оформлення службових телеграм вам відомі? 

2. У чому подібність і відмінність реквізитів службової телеграми і 

службового листа? 

3. Які вимоги висуваються до оформлення телефонограм? 

Література: [7, с.11–200; 10, с.11–185]. 
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Практичне заняття № 4 

Тема. Оформлення доповідних і пояснювальних записок. Організація 

та документування виставкової та експертної діяльності 

Мета: сформувати теоретичні та практичні знання щодо доповідних і 

пояснювальних записок; навчитися складати та оформлювати доповідні й 

пояснювальні записки, ознайомитися з організацією виставкової та експертної 

діяльності. 

План заняття 

1. Поняття й призначення виставок. 

2. Загальна організація виставок. 

3. Виставкові стенди. 

4. Організація експертизи. 

5. Експертний висновок. 

Короткі теоретичні відомості 

Доповідна записка – це службовий документ, у якому констатуються 

певні події, явища, факти чи подається звіт про виконання службових доручень 

або взятих на себе зобов’язань із висновками та пропозиціями автора. 

Реквізити доповідних записок: 

– адресат, прізвище, ініціали посадової особи та назва посади, назва виду 

документа (доповідна записка); 

– заголовок (стислий зміст тексту); 

– текст; 

– додаток (якщо є); 

– підпис; 

– дата. 

Внутрішню доповідну записку підписує той, хто її складає. Зовнішню 

оформляють на загальному бланку установи з підписом керівника. 

Текст доповідних записок складається з двох частин. У першій частині 

викладаються факти, які спричинили написання доповідної записки, у другій – 

висновки, повідомлення про вжиті заходи і конкретні пропозиції. Зміст 
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доповідної записки повинен бути лаконічним за формою викладу, наведені 

факти достовірними, пропозиції – чітко сформульованими. 

Пояснюювальна записка – відображає події, факти, які мали місце, та 

помилки і недоліки, що перешкоджали їх виконанню. Найчастіше у 

пояснюючих записках повідомляється про невиконання або вчинки певних осіб 

(порушення дисципліни). Текст пояснюювальних записок має просту будову – 

тільки повідомлення. 

Виставка – це художньо оформлена добірка документів і/або інших 

експонатів для публічної демонстрації (експонування). 

Організація виставок загалом, як персональних, так і тематичних, 

передбачає здійснення таких етапів: 

1. Вибір теми виставки. 

2. Розробка плану підготовки й проведення виставки. Встановлення дати 

й часу проведення. 

3. Створення тимчасового творчого колективу й розподіл робіт. 

4. Складання тематичного плану виставки. 

5. Попередня робота з обраним матеріалом. 

6. Складання програми та визначення списку запрошених на відкриття 

виставки. 

7. Підготовка інформаційних матеріалів виставки: запрошень, програм, 

прес-релізів. Обов’язково має бути книга відгуків для відвідувачів, бажано – 

анкети для їх опитування. 

8. Організація виставки: визначення місця, відбір експонатів та їх 

перегляд, розробка макета виставки, складання бібліографічних описів 

документів, що експонуються; вибір заголовків стендів, цитат, уточнювальних 

написів; оформлення виставки; консультації з автором та фахівцями зі змісту 

виставлених матеріалів. 

9. Створення каталогу виставки. 

10. Аналіз результатів роботи виставки (анкетних опитувань, бесід із 

гостями, відгуків ЗМІ). 
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Експертиза - це дослідження будь-якого питання, що вимагає спеціальних 

знань, з поданням мотивованого висновку. 

Завдання до теми 

1. Скласти та оформити доповідні та пояснювальні записки, необхідні в 

таких управлінських ситуаціях. 

Ситуація 1.  

Кур’єр ЗАТ «Шанс» К. М. Іванов регулярно запізнювався на роботу, чим 

порушував трудову дисципліну. Завідувач канцелярії І. В. Шумейко 

неодноразово робила йому зауваження (в усній формі), а 12 березня поточного 

року була змушена звернутися з цим питанням до Генерального директора 

А. В. Кламт з доповідною запискою, у якій просила вжити заходів 

дисциплінарного характеру до К. М. Іванова. 

Ситуація 2.  

Старший консультант відділу правового забезпечення клієнтів ЗАТ 

«Консалт» П. Д. Мірошниченко, згідно з вказівками Генерального директора 

В. І. Сидорук (наказ від 10. 07. 2016р. № 23 «Про перевірку роботи відділу 

правового забезпечення клієнтів»), провів аналіз ефективності роботи 

співробітників відділу «на виїзді» в першому півріччі поточного року. Про 

виконану роботу П. Д. Мірошниченко довів до відома Генерального директора 

за допомогою складання доповідної записки, у якій виклав також свою точку 

зору про необхідність збільшення числа штатних співробітників відділу, що 

мають права на керування легковим автотранспортом і володіють таким. До 

доповідної записки були додані такі документи:  

– Аналіз ефективності роботи співробітників відділу правового 

забезпечення клієнтів «на виїзді» за 1 півріччя 2016р. на 2 арк. в 1 прим.;  

– Розрахунок задіяння співробітників по зонам на 1 арк. в 1 прим.; 

– Розрахунок забезпечення співробітників мобільними засобами зв’язку 

на 1 арк. в 1 прим.; 

– Розрахунок-обгрунтування збільшення числа штатних співробітників 

відділу правового забезпечення клієнтів на 3 арк. в 2-х прим. 
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Ситуація 3.  

Менеджер відділу маркетингу ТОВ «Крига» М. І. Петров 28 березня 

поточного року запізнився на роботу майже на 45 хв., про що йому було 

зроблено зауваження директором М. П. Келембет і запропоновано пояснити 

причини проступку в письмовій формі. 

2. Розробіть тематико-експозиційний план виставки на честь ювілею 

вашого підприємства (дивитися варіанти) та підготуйте інформаційний 

матеріал: запрошення,  прес-реліз та анкети для опитування відвідувачів.  

3. Скласти Договір про проведення експертизи цінності документів 

вашого підприємства (дивитися варіанти) за 2011–2016рр. 

Варіанти підприємств, організацій, установ для виконання завдання  

(номер варіанта збігається з порядковим номером у журналі групи) 

1. Кадрове агентство. 

2. Агентство нерухомості. 

3. Бібліотека. 

4. Музей. 

5. Лікарня. 

6. Готель. 

7. Банк. 

8. Стоматологічна поліклініка. 

9. Укрпошта. 

10. Вагонобудівний завод. 

11. Заклад вищої освіти. 

12. Аптечне управління. 

13. ТОВ «Крига». 

14. ПАТ «Укрзалізниця». 

15. Текстильна фабрика. 

16. Хлібозавод. 

17. Завод «Королівський смак». 

18. Управляюча компані у сфері ЖКГ. 
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19. ТОВ «Текс». 

20. Центр зайнятості. 

21. Кінотеатр. 

22. Кадрове агентство. 

23. Агентство нерухомості. 

24. Продуктовий магазин. 

25. ПАТ «Укрзалізниця» 

Контрольні питання 

1. Які документи мають назву «пояснювальна записка»? 

2.  З яких елементів складається тематико-експозиційний план виставки? 

3. Які заходи необхідно здійснити для попередньої підготовки до участі у 

виставці? 

4. Охарактеризуйте структуру договору на проведення наукової 

експертизи. 

7. З яких частин складається експертний висновок? 

Література: [8, с.12–156; 11; 30, с. 5–132; 31, с.4–345]. 

 

Практичне заняття № 5 

Тема. Складання й оформлення протоколів та актів, визначення 

рейтингу та складання клієнтської бази.   

Мета: навчитися складати та оформлювати протоколи та акти, складати 

рейтинг і клієнтську базу. 

План заняття 

1. Рейтинги як інформаційні документи. 

2. Методика складання рейтингів. 

3. Вимоги до клієнтських баз даних. 

4. Складання та робота з клієнтськими базами даних. 
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Короткі теоретичні відомості 

Протокол – службовий документ, що фіксує фактичний перебіг подій 

(яким чином обговорювалися та приймалися рішення, ухвалені правлінням, 

дирекцією, колегією, вченою радою, радою директорів). 

Протоколи колегіальних органів проводяться та оформлюються виборчим 

органом – головою та секретарем. 

Термін оформлення протоколу встановлюють регламентом роботи 

колегіального органу, як правило, від 1 до 5 днів із дня проведення засідання 

колегіального органу. 

Акт – документ, який складається на підтвердження певних фактів або 

дій, пов’язаних з діяльністю підприємств, установ або окремих громадян. 

Акти складаються в трьох примірниках. Затверджуються керівником 

підприємства, акт підписують усі члени комісії, які брали участь у його 

складанні. 

Методика складання рейтингів містить кілька етапів: 

1. Постановка завдання.  

2. Визначення найважливіших параметрів, що характеризують об’єкт. 

Двома основними способами такого визначення є: а) експертні оцінювання; б) 

опитування цільової аудиторії. 

3. Визначення відносної значущості кожного параметра.  

4. Збирання інформації. Частину рейтингів створюють на підставі 

опитувань або анкетування. Існує інший спосіб одержати вихідні дані - аналіз 

вторинної інформації (наприклад, даних Держкомстату). 

5. Обробка інформації. Обробка інформації для рейтингування полягає у 

визначенні підсумкових показників для кожного об’єкта рейтингування та 

ранжирування їх відповідно до отриманих результататів від найбільших до 

найменших. 

6. Оприлюднення результатів.  

 

 



  22 

Завдання до теми 

1. Скласти та оформити протоколи, необхідні у таких управлінських 

ситуаціях. 

Ситуація 1.  

Дирекція ТОВ «Шанс» (Київ) 12.04.2019 р. провела своє чергове 

засідання, на якому були присутні Востряков С. Т., Петров П. Д., Олійник І. М., 

Антонов П. Л., Шептунова В. Г., Шумейко О. О., Стулов М. І. 

На засіданні обговорювалося два питання: про хід рекламної кампанії у 

ІІ кварталі 2019 р. і про перехід на нову систему виплати преміальних. 

З першого питання слухали начальника відділу реклами Вострякова С. Т., 

текст повідомлення був переданий секретарю Н. Д. Беловій. З цього ж питання 

виступив фінансовий директор Шумейко О. О., який схвалив збільшення витрат 

на зовнішню рекламу в І кварталі 2019 р на 5 %. 

З другого питання зробив повідомлення Стулов М. І. і текст повідомлення 

також передав секретарю. За цим питанням ще виступили Антонов П. Л., 

начальник відділу кадрів, і Олійник І. М., директор з продажу. Перший схвалив 

нову систему виплати преміальних і рекомендував підготувати необхідні 

документи до 03.05.2019 р. Другий запропонував доопрацювати нову систему 

виплати преміальних і рекомендував провести голосування з цього питання на 

загальних зборах трудового колективу. 

У підсумку засідання були прийняті такі рішення: Схвалити роботу 

відділу реклами у ІІ кварталі 2019 р. Провести загальні збори трудового 

колективу з питання про перехід на нову систему виплати преміальних 

16.04.2019 р. Відповідальним за підготовку зборів була призначена 

зав.канцелярією Шептунова В. Г. 

Збори вів голова О. А. Румянцев. 

Ситуація 2.  

ЗАТ «Гранд» (Харків) 05.03.2019 р. провело засідання Ради директорів, 

на якому були присутні такі члени Ради: Попов І. П., Іванов І. І., Сидоров С. С., 

Устинова У. У., Федоров Ф. Ф. З огляду на наявністю кворуму засідання було 
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визнано правомочними. На засідання виносилося питання про визначення 

ринкової вартості розміщуваних суспільством додаткових акцій. З цього 

питання заслухали Федорова Ф. Ф., який запропонував визначити ринкову 

вартість розміщуваних товариством акцій шляхом закритої підписки 

додаткових акцій в розмірі 10 000 (десяти тисяч) грн. за акцію. Засідання 

постановило затвердити пропозицію Федорова Ф. Ф., так як під час 

голосування «ЗА» було віддано п’ять голосів, голосів «ПРОТИ» і 

«УТРИМАВСЯ» не було. Рішення прийнято одноголосно. Засідання вів голова 

П. І. Попов. Протокол підготовлений секретарем І. П. Петровим. 

Ситуація 3.  

Співробітники бухгалтерії ТОВ «Крига» провели засідання з питання 

скорочення строку складання річного звіту за 2019 р., на якому були присутні 

шість осіб. З повідомленням виступила бухгалтер Суркова А. М., яка зазначила, 

що працівники групи обліку мають усі можливості для значного скорочення 

строку складання річного звіту, і що річний звіт за 2017 р. може бути 

представлений групою обліку на 3 дні раніше встановленого терміну. 

В обговоренні цього питання виступили Е. Н. Кротов, головний 

бухгалтер, і Г. А. Шубіна, бухгалтер. Е. Н. Кротов повідомив про те, що ним 

розроблений новий графік робіт зі складання річного звіту, за умови виконання 

якого усіма працівниками групи обліку, річний звіт можна скласти і здати на 

чотири дні раніше встановленого терміну. Г. А. Шубіна зазначила, що 

дострокове представлення річного звіту за 2019 р. є почесним і відповідальним 

завданням працівників бухгалтерії, і що колектив бухгалтерії може скласти 

річний звіт раніше терміну, якщо всі працівники будуть виконувати 

ущільнений графік роботи. 

У підсумку засідання було вирішено представити річний звіт за 2019 р. на 

чотири дні раніше встановленого терміну і провести аналіз річного звіту з 

метою виявлення резервів, необхідних для успішного виконання плану за 

2019 р. Засідання вела голова К. М. Левашова, протоколював секретар 

І. В. Хомяков. 
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2. Оформити витяг з протоколу  постановляючої частини. 

3. Скласти та оформити акти, необхідні у подальших управлінських 

ситуаціях. 

Ситуація 1.  

17 січня поточного року на адресу заводу з ремонту годинників та 

ювелірних виробів прибула посилка з заводу-постачальника, під час відкриття 

якої було виявлено відсутність дванадцяти корпусів для годинників марки 

«Блискавка», які числилися за накладною № 18 від 24 жовтня попереднього 

року. Для підтвердження цього факту на підставі наказу директора заводу № 12 

від 18 січня поточного року була створена комісія під головуванням начальника 

відділу постачання Карпенко О. П. і членів комісії інженера Павлова А. Р. і 

зав.складом № 1 Кудряшова Р. В. Комісією було складено акт 21 січня 

поточного року, у якому містився висновок про те, що завод-постачальник 

повинен поставити відсутню кількість корпусів для годинників. Акт вступив в 

дію з моменту затвердження (22 січня) директором заводу Б. І. Романовим. 

Ситуація 2.  

Комісія в складі голови, начальника відділу постачання та членів комісії: 

начальника відділу культурно-побутових і господарських установ, завідувача 

складом, призначена наказом генерального директора ВАТ «Шанс», провела 

роботу із встановлення непридатності до подальшого використання майна. 

Комісія працювала в присутності комірника і інспектора фінвідділу і 

встановила, що майно згідно з доданим до акту переліком підлягає списанню за 

непридатністю для подальшого використання. Акт списання майна був 

складений у 2-х екземплярах (відділу постачання, бухгалтерії), підписаний 

комісією та затверджений генеральним директором. 

Ситуація 3.  

Комісія під головуванням начальника технічної групи Волового А. А. і 

членів комісії Борисова М. Ю.(начальник адміністративно-господарського 

відділу), Смирнова Л. П. (бухгалтер) і Романової І. К. (офіс-менеджер) ЗАТ 

«Лілія» на підставі доповідної записки офіс-менеджера Романової І. К.  
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11.04.2019 р. провела перевірку технічного оснащення приймальні 

генерального директора і визнала непридатними для експлуатації копіювальний 

апарат Xerox 345 (1 шт.), факс 47823 (1 шт.). Визнана непридатною для 

експлуатації техніка була передана на склад підприємства. За встановленим 

фактом комісія склала акт прийому-передачі оргтехніки в трьох примірниках 

(1-й екз. – начальнику адміністративно-господарського відділу, 2-й – головному 

бухгалтеру, 3-й – у справу 23-02), який був затверджений генеральним 

директором Степановим  П. І. 

4. Скласти рейтинг вишів за такими показниками: 

Таблиця 1. – Показники вузів 
Назва ВНЗ Індекс 

суспільної 
оцінки, % 
(В1) 

Кількість 
випускників, 
що 
одержали 
диплом з 
відзнакою, 
% 
(В2) 

Кількість 
випускників, 
працевлаштованих 
за фахом після 
випуску, % 
(В3) 

% 
кандидатів 
і докторів 
наук до 
загального 
числа 
викладачів, 
(В4) 

Кількість 
комп’ютерів 
із 
розрахунку 
на 10 
студентів, 
% 
(В5) 

Національний 
технічний 
університет 
України 
«Київський 
політехнічний 
інститут» 

75 30 60 45 70 

Полтавський 
національний 
технічний 
університет імені 
Юрія 
Кондратюка 

15 35 20 15 20 

Кременчуцький 
національний 
університет імені 
Михайла 
Остроградського 

35 30 35 30 40 

Харківський 
національний 
медичний 
університет 

40 15 60 40 30 
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Дніпропетровська 
медична академія 

60 15 75 35 40 

Національний 
університет 
«Києво-
Могилянська 
академія» 

70 25 60 75 80 

Львівський 
торговельно-
економічний 
університет 

35 25 25 20 40 

Одеський 
національний 
економічний 
університет 

40 15 45 70 80 

Київський 
університет імені 
Бориса Грінченка 

35 25 25 30 50 

Черкаський 
національний 
університет імені 
Богдана 
Хмельницького 

35 25 20 25 40 

 

Питома вага показників: 

В1–20 %, В2 – 20 %,  В3–25 %, В4–20 %,   В5–15 %.  
5. Створити клієнтську базу даних потенційних абітурієнтів кафедри 

гуманітарних наук, культури і мистецтва КрНУ імені Михайла Остроградського 

по місту Кременчук. Дані взяти із соціальних мереж Facebook та Instagram. 

Заповнити таблицю. 

Таблиця 2. – Дані клієнтської бази 

Номер 
школи 

Прізвище, ім’я Дата 
народження 

Адреса 
сторінки 
Facebook або 
Instagram  

Номер 
телефону 
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Контрольні питання 

1. Що таке протокол? Назвіть його реквізити. 

2. Назвати основні види актів. 

3. Які види рейтингів вам відомі? 

4. Поясніть «сірі» та «чорні» способи маніпулювання рейтингами. 

5. Які існують вимоги для клієнтської бази даних? 

6. Назвіть основні напрями роботи з клієнтською базою даних. 

Література: [12, с.3–680; 29; 28].  

 

Практичне заняття № 6 

Тема. Складання й оформлення довідок та наказів з особового 

складу, написання інформаційних оглядів   

Мета:  навчитися складати й оформлювати довідки та накази з особового 

складу, готувати інформаційні огляди, визначати структуру та інформаційне 

наповнення веб-сайтів. 

План заняття 

1. Оформлення довідок. 

2. Оформлення наказів з особового складу. 

3. Підготовка та написання інформаційних оглядів. 

4. Інформаційне забезпечення веб-сайтів органів державної влади та 

місцевого самоврядування. 

Короткі теоретичні відомості 

Довідки щодо особового складу  засвідчують певний юридичний факт, 

що стосується посадової особи, громадянина. 

Наказ – розпорядчий документ, який видається керівником установи. 

Накази з особового складу регламентують прийняття на роботу, звільнення, 

переміщення, відрядження, відпустки, різні заохочення працівників.  

Інформаційний огляд – це жанр журналістики, який містить оцінки 

сукупності однорідних фактів з певної сфери життєдіяльності людей певного 
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часу з метою дати аудиторії об’єктивну і цілісну картину дійсності, своєрідну 

панораму життя, одну з його сфер. 

Для написання туристичної інформації краще звужувати теми і робити 

невеликі блок-схеми (просто створити у Word, але краще на папері, щоб вона 

була перед очима) (Рис.1.), щоб огляд не був схожий на підручник з географії. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 – Блок схема з містами Франції 

Потім треба продумати тіло статті та скласти заголовки, наприклад: 

– Топ-5 музеїв Руана (витончених мистецтв / кераміки / Гюстава Флобера 

і т.д.) або написати про кожен окремо. 

– Як всією сім’єю розважитися в Парижі? (Парк Астерікс / Діснейленд / 

аквапарк «Аквабуль»). 

– Написати цілу серію статей по кожній темі, наприклад - екскурсії по 

Парижу з дітьми: поїздка в Діснейленд. 

– Як вибрати недорогий готель в Бордо? 

– Що привезти зі Страсбурга? 

Отримати інформацію можна: 

– Самостійно подорожуючи (вести записи в блокноті / щоденнику / 

зошиті або на диктофоні і фотографувати цікаві місця і мальовничі пейзажі). 

– Знайти матеріали на сайті і зробити рерайтинг статей. 

– На тематичних форумах.  

Франція 

Бордо Руан Страсбург Париж 

Триумфальна 
арка 

Виноробські 
господарства та 

дегустація 

Небезпека в 
Бордо 

Руанський 
собор 

Музеї Руана 

Церква Сен-
Маклу 

Страсбурзький 
собор 

Будинок 
Каммерцеля 

Церква Сен-
Томас 

Кав’ярні та 
ресторани 

Шопінг у 
Парижі 

Неблагополучні 
райони 
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Для кожної статті потрібно складати план . Наприклад, щоб написати про 

поїздку на острів Санторіні, можна описати такі пункти: 

– Де він знаходиться / що за місце? 

– Цікаві факти / чому користується популярністю / що відомо? 

– Кому подорож буде цікава / який вид відпочинку? 

– Що слід побачити? 

Можна використовувати план як підказку або шаблон для опису інших 

цікавих місць. 

План для вузьконаправленої статті (наприклад, про замок Кло-Люсі): 

– Коротка історія. 

– Що цікавого? 

– На чому акцентувати увагу? 

– Як дістатися? 

– Яка ціна квитка? 

У кінці статей можете давати читачам слушні поради або написати про 

ще один цікавий факт. 

На офіційному веб-сайті органів державної влади має розміщуватися така 

інформація: 

– найменування органу; 

– основні завдання та нормативно-правові засади діяльності; 

– структура та керівництво органу; 

– прізвища, імена та по батькові керівників; 

– місцезнаходження апарату, урядових органів державного управління, 

утворених у його складі, територіальних органів та відповідних структурних 

підрозділів місцевих держадміністрацій (поштові адреси, номери телефонів, 

факсів, адреси веб-сайтів та електронної пошти); 

– основні функції структурних підрозділів, а також прізвища, імена, по 

батькові, номери телефонів, адреси електронної пошти їх керівників; 

– нормативно-правові акти з питань, що належать до компетенції органу; 
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– плани підготовки органом проектів регуляторних актів та зміни до них, 

проекти цих актів і аналіз їх регуляторного впливу; 

– порядок реєстрації, ліцензування окремих видів діяльності у відповідній 

сфері (зразки документів, розрахункові рахунки для внесення необхідних 

платежів, розмір цих платежів тощо); 

– зразки документів та інших матеріалів, необхідних для звернення 

громадян до органу; 

– розпорядок роботи органу та час прийому керівництва; 

– підприємства, установи та організації, що належать до сфери 

управління органу; 

– цільові програми у відповідній сфері; 

– відомості про проведення закупівлі товарів (робіт, послуг) за державні 

кошти; 

– державні інформаційні ресурси з питань, що належать до компетенції 

органу; 

– поточні та заплановані заходи і події у відповідній сфері; 

– відомості про наявні вакансії. 

На веб-сайтах міських обласних держадміністрацій розміщується 

інформація про територію відповідної адміністративно-територіальної одиниці: 

– сучасна територія та історія регіону, адміністративно-територіальний 

устрій міста, регіону; 

– загальний огляд економіки, опис природних ресурсів, відомості про 

транспортну інфраструктуру, засоби комунікації, промисловість, сільське 

господарство, створення привабливих інвестиційних умов у регіоні, вільні 

економічні зони, розвиток туризму тощо; 

– відомості про розвиток науки і освіти (перелік навчальних закладів і 

наукових установ, закладів культури і мистецтва), посилання на інші Інтернет-

ресурси регіону. 
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Завдання до теми 

1. Складіть і оформіть довідки з особового складу, необхідні в таких 

управлінських ситуаціях. 

Ситуація 1.  

Слюсар муніципального ремонтно-будівельного підприємства «Ларіон» 

Абрамов Василь Федорович звернувся з проханням до керівництва цього 

підприємства видати довідку за запитом муніципального дошкільного 

навчального закладу № 6 м. Київ, який відвідує його дочка Абрамова Олена. 

У довідці необхідно підтвердити розмір заробітної плати, отриманий слюсарем 

у першому кварталі поточного року (по місяцях). 

Ситуація 2.  

Інженер Соколов Олег Геннадійович втратив роботу у зв’язку з 

ліквідацією підприємства і зареєструвався на біржі праці. У жовтні поточного 

року він знайшов роботу в ТОВ «Системи комплексної сигналізації». До 

1 листопада йому необхідно подати до центру зайнятості довідку про те, що він 

призначений на посаду технічного директора з окладом за штатним розкладом. 

Секретар-помічник генерального директора Матвієць І. К., що відповідає за 

кадрову роботу на підприємстві, оформила необхідні відомості. 

Ситуація 3. 

Старша медична сестра Київської міської клінічної  лікарні № 1 Якимець 

Олена Федорівна звернулася до бухгалтерії з проханням видати їй довідку для 

отримання грошової позики в розмірі 25 тис. грн., терміном на 5 років у 

відділенні Київського Ощадбанку № 10026/0118. У довідці повинні бути 

підтверджені місце, посада, стаж роботи і розмір заробітку за останні 3 місяці 

поточного року. 

2. Складіть і оформіть накази з особового складу, необхідні в таких 

управлінських ситуаціях. 

Ситуація 1.  

Економіст Василенко Катерина Миколаївна 1 березня поточного року 

подала заяву до ТОВ «Луч» з проханням прийняти її на роботу фахівцем 
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фінансового відділу на неповний робочий день. Інспектор з кадрів 

Смирнова І. С. пояснила, що фірма має можливість прийняти на роботу 

економіста, але на підставі строкового трудового договору. Трудовий договір 

був укладений 5 березня і підписаний від імені фірми генеральним директором 

Мироновим Л. С. У той же день було видано наказ по особовому складу, 

завізований Смирновою І. С. і юрисконсультом Хвильовим І. О. Наказ був 

оголошений Василенко К. М. під розписку 6 березня. 

Ситуація 2.  

Завідувач відділу листів газети «Губернія» Сомова Анна Іванівна 

15 травня поточного року звернулася до головного редактора Устименко А. Н. з 

проханням надати їй відпустку без збереження заробітної плати з 16 по 18 

травня за сімейними обставинами. Проект наказу про відпустку був 

оформлений начальником відділу кадрів Єрмаковим І. М. 15 травня, 

завізований і того ж дня підписано головним редактором. 

Ситуація 3.  

Майстер муніципального ремонтно-будівельного підприємства № 2 

(м. Харків) Богданов Юрій Петрович вирішив звільнитися за власним бажанням 

і заснувати індивідуальне приватне підприємство. За два тижні до звільнення 

він довів до відома про це директора підприємства Сидорова П. І. Проект 

наказу був підготовлений інспектором з кадрів Котловою І. Л. 15 квітня, того ж 

самого дня завізований бухгалтером Мельниковою З. С. і 17 квітня поточного 

року підписано. Богданов Ю. П. цього ж дня був ознайомлений з наказом, йому 

на руки була видана трудова книжка і повний розрахунок заробітної плати. 

3. Підготувати інформаційний огляд щодо туристичної привабливості 

Кременчука та регіону. 

4. Проаналізувати структуру та інформаційне наповнення веб-сайту 

місцевих органів влади (дивитися варіанти), виявити позитивні та негативні 

сторони та зробити висновок щодо необхідного вдосконалення. 

Варіанти веб-сайтів для виконання практичної роботи 

1.Глобинська громада http://globynska.gromada.org.ua/ 
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2.Броварківська сільська рада http://brovarki.rada.org.ua/ 

3. Келебердянська сільська рада http://keleberda.rada.org.ua/ 

4.Недогарівська громада http://nedogarkivska.gromada.org.ua/ 

5.Миргородська районна держадміністрація http://myrgorod.adm- 

pl.gov.ua/ 

6.Омельницька громада http://omelnycka.gromada.org.ua/ 

7.Пришибська громада http://pryshybska.gromada.org.ua/ 

8.Новознамянська громада  http://chervonoznamyanska.gromada. 

org.ua/ 

9. Шишацька громада http://shyshacka.gromada.org.ua/ 

10. Ялинецька сільська рада http://yalynci.rada.org.ua/ 

Контрольні запитання 

1. Назвати види документів з особового складу. 

2. Що таке довідка особового характеру? 

3. Назвати реквізити наказів з особового складу. 

4. Що повинно міститься в інформаційному огляді щодо туристичної 

привабливості міст країни? 

5. Яка інформація має розміщуватися на офіційному веб-сайті органів 

державної влади? 

Література: [4, с.3–195; 21, с.15–357; 32; 30, с.11–320]. 

 

 

 



  34 

2 ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ 

 

 

1. Поняття управлінської інформації. Характеристика, джерела та 

класифікація управлінської інформації. 

2. «Управлінське документознавство» як наука і навчальна дисципліна. 

3. Об’єкт , предмет і завдання управлінського документознавства. 

4. Основні поняття управлінського документознавства. 

5. Зв’язок управлінського документознавства з іншими галузями знань. 

6. Нормативно-правова база управлінського документознавства. 

7. Розвиток сучасного управлінського документознавства як науки та 

навчальної дисципліни в Україні.  

8. Поняття «управлінський документ». Основні ознаки та властивості 

управлінського документа. 

9. Зв’язок між поняттями «управлінський» і «службовий» документ. Ознаки 

і властивості службового документа. 

10. Управлінська документація. Вимоги до складання й оформлення 

управлінської документації. 

11. Історія класифікації документів. 

12. Зміст поняття «класифікація документів». 

13. Завдання  та значення класифікації управлінських документів. 

14. Критерії класифікування управлінських документів. 

15. Концепції та теорії класифікації управлінських документів. Сучасні 

системи класифікацій документів. 

16. Роль і значення класифікації управлінських документів на теоретичному 

та прагматичному рівнях. 

17. Диференціація управлінських документів в установі. Класифікація за 

номінальною ознакою. 

18. Класифікації систем документації: базові, інфраструктурні та 

дисциплінарні. 
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19. Проблеми розроблення класифікації систем документації. 

20. Державний класифікатор управлінської документації (ДКУД): мета, 

завдання. 

21. Структура ДКУД. 

22. Значення уніфікації та стандартизації документів. 

23. Уніфікація і стандартизація управлінської документації в незалежній 

Україні. 

24. . Основні напрями уніфікації управлінської документації. 

25. Нормативні документи з уніфікації управлінських документів. 

26. Мета і завдання уніфікації та стандартизації документів. 

27. Державна уніфікована система документації.  

28. Вимоги до розробки уніфікованої форми документів (УФД). 

29. Основні вимоги до змісту та розташування реквізитів управлінських 

документів. 

30. Рівні стандартизації. 

31. Організаційні документи. 

32. Розпорядчі документи. 

33. Довідково-інформаційні документи. 

34. Поняття й призначення виставок. 

35. Загальна організація виставок. 

36. Виставкові стенди. 

37. Організація експертизи. 

38. Експертний висновок. 

39. Рейтинги як інформаційні документи. 

40. Методика складання рейтингів. 

41. Вимоги до клієнтських баз даних. 

42. Складання та робота з клієнтськими базами даних. 

43. Діяльність інформаційних служб органів державної влади та місцевого 

самоврядування. 

44. Офіційні веб-сайти владних структур. 
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45. Механізми інформування громадськості про діяльність органів державної 

влади та місцевого самоврядування. 

46. Інформаційна діяльність органів влади. 

47. Проблеми інформаційного супроводу діяльності органів державної влади 

та місцевого самоврядування в умовах розвитку інформаційного суспільства. 

48. Загальні проблеми у сфері висвітлення інформації офіційними сайтами 

органів місцевого самоврядування. 

49. Проблеми та перспективи інформаційно-аналітичного забезпечення 

органів державної влади та органів місцевого самоврядування. 

50. Обмеження доступу до інформації 

51. Організація доступу до таємної інформації. 

52. Захист службової інформації. 

53. Основні напрями захисту електронної інформації. 

54. Класифікація основних загроз для інформації. 

55. Підходи в організації захисту інформації (фізичні, законодавчі, 

управління доступом, криптографічне закриття). 

56. Інформаційна система як об’єкт захисту інформації. 

57. Методи та засоби захисту електронної інформації 

58. Особливості нормативного документа як виду офіційного документа. 

59. Типологія нормативних документів України. 

60. Структурні складові нормативного акта й оформлення їх реквізитів. 

61. Юридична сила документа: сутність і процедури надання. 
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3 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РОБОТИ 

НА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ 

 

 

Таблиця 3.1 

Види самостійної 

роботи 

Планові 

терміни 

виконання 

Форма контролю та 

звітності 

Максимальна 

кількість балів 

1 2 3 4 

(лекцій – 10, практичних занять – 6, підсумковий контроль – залік) 

І   За систематичність і активність роботи на практичних заняттях 

Поточний контроль 

знань на практичних 

заняттях у т.ч. 

 

відповіді на питання  0−5 

оперативний письмовий 

контроль (у тому числі 

тестовий) 

0−5 

1.1 Підготовка до 

практичних занять 

(вивчення 

обов’язкової та 

додаткової літератури, 

текстів лекцій; 

виконання тестових 

завдань, розв’язування 

задач) 

Протягом  

семестру 

 6 х 5=30 

1.2 Відвідування 

практичних занять, 

наявність конспекту 

практичних занять 

Протягом  

семестру 

Самостійне 

опрацювання  окремих 

тем  навчального курсу 

10 

Разом за п. І   40 

ІІ     За виконання модульних контрольних  завдань 

2.1 Підготовка до 

модульних 

контрольних робіт 

1 модуль за 

семестр у 

терміни, 

Перевірка правильності 

виконання модульних 

контрольних робіт 

10 
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визначені 

викладачем 

згідно з 

навчальною 

програмою 

Разом за п. ІІ   10 

ІІІ За виконання індивідуальних завдань для самостійного опрацювання 

(обов’язкові для студентів, що претендують на оцінку «відмінно») 

3.1 Написання 

реферату за заданою 

проблематикою 

Узгоджується 

з викладачем, 

який веде 

семінарські 

заняття 

( один 

реферат на 

семестр) 

10 

Участь в наукових 

конференціях,  

олімпіадах, публікації 

рецензій на наукові 

видання 

Узгоджується 

з викладачем, 

який веде 

семінарські 

заняття 

 

Результати виконання 

індивідуальних завдань 

подати викладачу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

Разом за п. ІІІ   20 

УСЬОГО БАЛІВ                                                                                                       70 
ЛЕКЦІЇ                                                                                                                      10 
ЗАЛІК                                                                                                                       20 
РАЗОМ БАЛІВ:                                                                                                       100  

 

Критерії оцінювання знань на практичних заняттях: 

5 балів (відмінно) – студент демонструє обґрунтовані, глибокі й 

теоретично правильні відповіді на поставлені питання; показує здатність 
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здійснювати порівняльний аналіз різних  подій, робити логічні висновки та 

узагальнення; має здатність висловлювати та аргументувати власне ставлення 

до альтернативних поглядів на певні проблеми;  широко використовує 

джерельну історичну базу, за допомогою якої   підтверджує правильність своєї 

відповіді на питання;  

4 бали (добре) – студент володіє знанням матеріалу на рівні вимог, 

наведених вище, але у розкритті змісту питань ним були допущені незначні 

помилки у формулюванні термінів і категорій, використанні джерельного 

матеріалу, посиланні на конкретні періоди і дати; допускає незначні помилки у  

відповідях на тестові завдання; питання викладене недостатньо глибоко, у 

стислій формі. 

3 бали (задовільно) – студент загалом володіє знанням матеріалу на рівні 

вимог, наведених вище, але у розкритті змісту питань ним були допущені 

окремі суттєві помилки у формулюванні термінів і категорій, у відповідях на 

тестові завдання, використанні джерельного матеріалу. 

0–2 бали (незадовільно) – студент не дає правильну відповідь на 

поставлене питання або відповідь містить зайвий матеріал, що не стосується 

смислу питання і свідчить про нездатність студента зрозуміти питання. 

Неправильно характеризує поняття за темою навчального курсу або дає 

неправильні відповіді на тестові завдання. 

Розподіл балів відповідно до рівня знань студента за виконання 

модульної контрольної роботи та складання заліку наведено в таблицях 3. 2 і     

3. 3. 

Оцінювання рівня знань студента за виконання модульної 

контрольної роботи 

Таблиця 3. 2  

Рівень знань Кількість балів 

(10 балів) 

Критерій оцінювання – це рівень 

розкриття завдань модуля 

Відмінний 10 90−100 % 

Дуже добрий 9 80−89 % 
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Добрий 7 65−79 % 

Задовільний 5 50−64 % 

Мінімальний 3 25−49 % 

Незадовільний 0 0−24 % 

 

Оцінювання рівня знань студента за складання заліку 

Таблиця 3. 3  

Рівень знань Кількість балів 

(20 балів) 

Критерій оцінювання – це 

рівень розкриття завдань білету 

Відмінний 20 90−100 % 

Дуже добрий 18 80−89 % 

Добрий 15 65−79 % 

Задовільний 12 50−64 % 

Мінімальний 9 25−49 % 

Незадовільний 0 0−24 % 
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