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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 

семінарське 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 СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 

 

Семінарське заняття № 1 

Тема. Історичні засади управлінського документознавства 

Мета: сформувати знання про інформацію як підґрунтя процесу 

управління; визначити основні етапи становлення управлінського 

документознавства як наукової дисципліни; охарактеризувати нормативно-

правову базу управлінського документознавства. 

План заняття 

1. Інформація як підґрунтя процесу управління. 

2. Історія управлінського документознавства як наукової дисципліни. 

3. Нормативно-правова база управлінського документознавства. 

Короткі теоретичні відомості 

Процес управління базується на підставі документаційного 

забезпечення, яке, у свою чергу, повинно мати нормативно-правову базу. 

Нормативно-методична база документаційного забезпечення управління 

охоплює: 

– законодавчі акти України у сфері інформації, документації та 

документування; 

– Укази та розпорядження Президента України, постанови та 

розпорядження Уряду, які регламентують питання документаційного 

забезпечення управління; 

– правові акти органів виконавчої влади (міністерств, відомств, 

комітетів) як загальногалузевого, так і відомчого характеру; 

– правові акти нормативного та інструктивного характеру; 

– методичні документи з діловодства в установі; 

– державні стандарти на документацію; 

– уніфіковані системи документів; 

– класифікатори техніко-економічної та соціальної інформації. 



  7 

На сьогодні в сфері управлінської документації можуть бути застосовані 

такі стандарти: 

– ДСТУ 2732:2004. Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення 

понять. 

– ДСТУ 3843-99. Державна уніфікована система документації. Основні 

положення. 

– ДСТУ 3844-99. Державна уніфікована система документації. 

Формуляр-зразок. Вимоги до побудови. 

– ДК 010-98. Державний класифікатор управлінської документації. 

– ДСТУ 3008-95. Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура 

і правила оформлення. 

– ДСТУ 4163-2003. Державна уніфікована система документації. 

Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до 

оформлення документів. 

Завдання до теми 

1. Написати реферат (теми 1–6). 

2. Охарактеризувати інформацію як підґрунтя процесу управління. 

3. Охарактеризувати управлінську інформацію та її потоки. Назвати 

приклади загальнодержавних та територіальних низхідних потоків. 

Контрольні питання 

1. Назвіть основні періоди розвитку управлінського документознавства як 

наукової дисципліни. 

2. Дайте визначення основним поняттям управлінського 

документознавства: «службовий документ», «документація», «система 

документації», «управлінська документація», «управління документацією». 

3. Які акти складають нормативно-правову базу управлінського 

документознавства? 

Література: [3, с.10–12]. 
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Семінарське заняття № 2 

Тема. Управлінський документ: функції та класифікація 

Мета: сформувати знання про особливості оформлення управлінських 

документів; визначити основні функції управлінських документів; 

ознайомитися з класифікацією управлінських документів. 

План заняття 

1. Сутність управлінських документів. 

2. Диференціація управлінських документів в установі. 

3. Функції управлінських документів. 

Короткі теоретичні відомості 

Управлінський документ можна визначити як повідомлення, що 

складається зі змістовної частини – тексту і довідкової частини, яка включає 

відомості, об’єднані в нормативно-встановлені реквізити. 

Управлінські документи в установі можна групувати за такими ознаками: 

– за послідовністю створення: оригінал, дублікат, копія, витяг з 

документа; 

– за рівнем доступу: загальнодоступні в установі, для службового 

користування (документи, що містять конфіденційну інформацію), секретні 

(документи, що містять таємну інформацію); 

– за юридичною силою: що мають юридичну силу і що не мають 

юридичної сили (ще не набули, не можуть мати, втратили юридичну силу).  

Управлінські документи виконують такі функції:  

– управлінська;  

– функція зберігання відомостей, достовірність яких засвідчена; 

– комунікаційна; 

– наукова; 

– правова. 

Проблеми класифікації управлінських документів уперше були 

сформовані проф. К. Г. Мітяєвим у середині 1960-х рр. Потреба в поділі 

документів на окремі групи та системи документації були розглянуті ним у 
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нерозривному зв’язку з діловодними процесами: складанням номенклатури 

справ та організацією пошуку документів. 

Упровадження на початку 1980-х рр. у діловодство комп’ютерної техніки, 

створення уніфікованих форм документів та систем документації спричинили 

навіть формування окремого напряму, який отримав назву «документна 

систематика». Основні методологічні засади цього напряму були опубліковані 

російським ученим А. М. Соковою. Для побудови систем документації 

дослідниця вибрала вид документа як об’єктивно існуючу групу документів, що 

характеризується єдністю функцій у соціальному середовищі, єдністю номіналу 

та єдністю часу, у якому він існує. Ця система реалізована певною мірою в 

Державному класифікаторі управлінської документації.  

Завдання до теми 

1. Написати реферат (теми 7–14). 

2. Назвіть основні відмінні риси управлінського документа. 

3. Проаналізуйте зв’язок між поняттями «управлінський» і «службовий» 

документ. 

4. Охарактеризувати роль і значення класифікації управлінських 

документів на теоретичному та прагматичному рівнях. 

Контрольні питання 

1. З яких частин складається управлінський документ? Охарактеризуйте 

їх. 

2. Як класифікують управлінські документи за номінальною ознакою? 

3. Які функції виконує управлінський документ? Дайте коротку 

характеристику. 

4. Назвіть варіанти прояву управлінської функції документа. 

Література: [14, с.12–13]. 
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Семінарське заняття № 3 

Тема. Уніфікація і стандартизація управлінських документів 

Мета: сформувати знання про уніфікацію та стандартизацію 

управлінських документів; охарактеризувати основні принципи та напрями 

уніфікації та стандартизації управлінських документів; дослідити особливості 

уніфікації інформаційної та матеріальної частин документа.  

План заняття 

1. Поняття про уніфіковану систему документації (УСД). 

2. Основні принципи уніфікації та стандартизації управлінських 

документів. 

3. Регламентація процесів уніфікації управлінської документації. 

Короткі теоретичні відомості 

Основні принципи уніфікації та стандартизації управлінських документів: 

– досягнення однаковості документів у межах системи і співставність їх 

окремих елементів; 

– зменшення кількості видів документів; 

– підвищення інформативності документів; 

– системність; 

– комплексність; 

– стабільність вимог; 

– економічна доцільність. 

З огляду на головну мету, уніфікація повинна забезпечувати типовий 

склад службових документів певної системи, основних аспектів змісту (у 

письмових документах – тексту) та форми, що передбачає стале розміщення 

реквізитів та показників з метою їхнього зіставлення у взаємопов’язаних 

документах. 

Якщо розглядати уніфікацію за ознакою поширення на ряди службових 

документів, то вона може здійснюватись як у межах певної системи 

документації, так і на рівні групи документів або ж на рівні окремого виду 

документа. 
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За основними складовими документа виокремлюють уніфікацію його 

інформаційної частини та уніфікацію носія інформації. Щодо характеристик 

носія, то якщо не зважати на вимоги стандартів до способів фіксації інформації, 

стандартизуються зазвичай формати паперу, які використовують для 

виготовлення службових документів. 

Найбільша увага приділяється інформаційній частини, тобто процесам 

безпосереднього створення службового документа. 

Уніфікація процесів створення службового документів містить два 

головних напрями – уніфікацію складання текстів та уніфікацію оформлення 

документів. Зміст цих напрямів полягає в: 

а) уніфікації структури документа (тобто розроблення сталого 

формуляра) та методів контролю інформації в документах (показників); 

б) уніфікації організації тексту (структура тексту, його мовні, тобто 

лексичні, морфологічні, синтаксичні, стилістичні аспекти). 

Завдання до теми 

1. Написати реферат (теми 15–20). 

2. Охарактеризувати основні принципи уніфікації та стандартизації 

управлінських документів. 

3. Проаналізувати уніфікацію управлінських документів за формальною 

та змістовною ознаками. 

4. Охарактеризувати головні аспекти уніфікації та стандартизації 

документів в Україні. 

Контрольні питання 

1. У чому з практичної точки зору полягає мета уніфікації та 

стандартизації документів? 

2. Охарактеризуйте основні напрями уніфікації управлінської 

документації. 

3. Порівняйте анкетну, трафаретну та табличну уніфіковану форму тексту 

документа. 

4. Назвіть документи, що складають уніфіковану систему організаційно-



  12 

розпорядчої документації. 

Література: [22, с.3–5]. 

 

Семінарське заняття № 4 

Тема. Нормативно-правовий документ як елемент системи 

організаційно-розпорядчих документів 

Мета: сформувати знання про нормативно-правовий документ як елемент 

системи організаційно-розпорядчих документів; охарактеризувати структурні 

складові нормативного акта та особливості оформлення їх реквізитів; дослідити 

проблему розподілу документів на нормативні та ненормативні.  

План заняття 

1. Проблема розподілу документів на нормативні та ненормативні. 

2. Нормативно-правовий акт та його функції. 

3. Структурні складові нормативного акта й оформлення їх реквізитів. 

Короткі теоретичні відомості 

Нормативний акт – це офіційний письмовий документ, який приймається 

уповноваженим органом держави, який встановлює, змінює чи відміняє правові 

норми. 

Нормативний акт характеризується такими ознаками: 

– має письмову форму; 

– характеризується юридичною силою; 

– встановлює, змінює чи конкретизує правові норми; 

– має певну юридичну силу; 

– породжує юридичні наслідки; 

– має обов’язковий характер для суб’єктів; 

– націлений на регулювання суспільних відносин; 

– охороняється державою. 

Нормативний акт повинен містити необхідні реквізити, які відображали б 

його юридичну силу, предмет регулювання та сферу дії: назва виду 

нормативного акта (закон, наказ, постанова), назва органу, який його видав, 
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найменування акту, що відображає його зміст, предмет регулювання, дата та 

місце його прийняття, а для більш раціонального обліку нормативних актів і 

його номер. Такі реквізити нормативного акта, як назву, дата, орган і місце 

прийняття, взяті разом, становлять так званий титул нормативного акта. 

Обов’язковим реквізитом є підпис відповідної посадової особи. 

Завдання до теми 

1. Написати реферат (теми 21–25). 

2. Дослідити проблему розподілу документів на нормативні та 

ненормативні. 

3. Проаналізувати особливості нормативно-правового акта як 

організаційно-розпорядчого документа. Охарактеризувати його функції. 

4. Охарактеризувати життєвий цикл нормативного акта. 

Контрольні питання 

1. Які вимоги ставляться до нормативного правового акта як офіційного 

письмового документа? 

2. Охарактеризуйте функції нормативного документа. 

3. Чим обумовлюється юридична сила документа? 

4. Які реквізити належать до числа найбільш юридично значущих? 

Поясність чому.  

Література: [20, с.113–116]. 

 

Семінарське заняття № 5 

Тема. Інформаційний супровід діяльності органів державної влади та 

місцевого самоврядування 

Мета: сформувати знання про інформаційний супровід діяльності органів 

державної влади та місцевого самоврядування; охарактеризувати законодавчу 

базу, яка регламентує дцю діяльність; ознайомитися з особливостями створення 

та ведення офіційних сайтів владних структур.  
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План заняття 

1. Законодавство щодо інформаційного супровіду діяльності органів 

державної влади й органів місцевого самоврядування. 

2. Офіційні веб-сайти владних структур. 

Короткі теоретичні відомості 

Інформаційний супровід діяльності органів державної влади й органів 

місцевого самоврядування регламентований низкою законодавчих актів, 

передусім, Законом України «Про порядок висвітлення діяльності органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами 

масової інформації». Цей закон передбачає необхідність створення в органах 

державної влади та місцевого самоврядування спеціальних інформаційних 

служб (інформаційні управління, інформаційно-аналітичні підрозділи, прес-

служби, прес-центри, управління і центри громадських зв’язків, прес-бюро, 

прес-секретарі та прес-аташе з відповідним апаратом). Напрями діяльності цих 

служб достатньо різноманітні. 

Одним з найчастіше створюваних інформаційних структур держустанов і 

місцевих органів влади інформаційних продуктів є веб-сайти відповідних 

владних структур. Їх створення здійснюється з метою підвищення ефективності 

та прозорості діяльності цих органів завдяки впровадженню та 

використанню сучасних інформаційних технологій для надання інформаційних 

та інших послуг громадськості, забезпечення її впливу на процеси, що 

відбуваються у державі. Їх інформаційне наповнення регулюється Постановою 

Кабінету Міністрів України «Порядок оприлюднення у мережі Інтернет 

інформації про діяльність органів виконавчої влади». 

Завдання до теми 

1. Написати реферат (теми 26–30). 

2. Охарактеризувати законодавство щодо інформаційного супровіду 

діяльності органів державної влади й органів місцевого самоврядування. 

3. Описати механізм створення веб-сайту органів державної влади та 

місцевого самоврядування. 
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Контрольні питання 

1. Охарактеризуйте напрями діяльності інформаційних служб органів 

державної влади та місцевого самоврядування. 

2. Яка інформація має розміщуватися на офіційному веб-сайті? 

3. Які сервіси повинні бути представлені на сайтах органів влади й 

місцевого самоврядування? 

4. Якими видами інформаційних документів рекомендується 

доповнювати інформаційний зміст офіційних веб-сайтів? 

Література: [19, с.136–138]. 

 

Семінарське заняття № 6 

Тема. Організація захисту та документування доступу до інформації  

Мета: сформувати знання щодо інформації як об’єкта захисту; визначити 

особливості захисту електронних документів; охарактеризувати основні види 

загроз безпеці інформації та засоби боротьби з ними. 

План заняття 

1. Інформація як об’єкт захисту. 

2. Обмеження доступу до інформації. 

3. Види загроз безпеки інформації. 

Короткі теоретичні відомості 

Відповідно до законів і нормативних актів у міністерствах, відомствах, на 

підприємствах (незалежно від форм власності) для захисту інформації 

створюються спеціальні служби безпеки (на практиці вони можуть називатися 

й інакше). Ці служби підпорядковуються зазвичай керівництву установи. 

Керівники служб організують створення й функціонування систем захисту 

інформації. Повну відповідальність за стан інформаційної безпеки несуть 

керівники організації. На організаційному рівні розв’язуються такі завдання 

забезпечення безпеки інформації в системі: 

– організація робіт з розробки системи захисту інформації; 

– обмеження доступу на об’єкт і до ресурсів системи; 
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– розмежування доступу до ресурсів системи; 

– розробка документації; 

– виховання й навчання обслуговуючого персоналу й користувачів; 

– сертифікація засобів захисту інформації; 

– ліцензування діяльності із захисту інформації; 

– атестація об’єктів захисту; 

– удосконалювання системи захисту інформації; 

– оцінювання ефективності функціонування системи захисту інформації; 

– контроль виконання встановлених правил роботи в системі. 

У загальній системі забезпечення безпеки захист інформації відіграє 

значну роль. Виділяють такі підходи в організації захисту інформації: фізичні; 

законодавчі; управління доступом та криптографічне закриття. 

З позицій системного підходу до захисту інформації висуваються певні 

вимоги. Захист інформації повинен бути: безупинним; плановим; 

цілеспрямованим; конкретним; активним; надійним; універсальним та 

комплексним.  

Завдання до теми 

1. Написати реферат (31–34). 

2. Охарактеризувати інформацію як об’єкт захисту. 

3. Поняття про грифи обмеження доступу. Їх склад, розташування та 

призначення. 

4. Охарактеризувати основні види загроз безпеці інформації. 

Контрольні питання 

1. Що є об’єктом та предметом захисту інформації? 

2. Охарактеризуйте вимоги, які висуваються до захисту інформації. 

2. Які встановлюються форми допуску до державної таємниці? 

3. Опишіть механізм надання доступу до таємної інформації. 

Література: [14, с.48–52].  
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2 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НАПИСАННЯ РЕФЕРАТУ 

 

 

Відповідно до навчального плану підготовки студенти пишуть реферати з 

навчальної дисципліни «Управлінське документознавство». Ця форма 

самостійного вивчення навчальної дисципліни передбачає дослідження 

основних питань програмного матеріалу. Тематика рефератів відображає 

проблеми, що вивчаються в навчальному курсі «Управлінське 

документознавство». Тому написання рефератів сприяє формуванню глибоких і 

міцних наукових знань у студентів. 

Необхідно пам’ятати, що реферат – це стисле викладення основних 

положень книг, статей з конкретної проблеми. Завдання студентів полягає у 

вивченні та висвітленні поглядів, ідей різних авторів, у визначенні спільного, 

що поєднує позиції цих авторів.  

Реферати, підготовлені студентами, заслуховуються та обговорюються на 

семінарських заняттях. Оцінка за реферат виставляється на семінарі та 

враховується викладачем під час визначення підсумкового контролю. Усі 

реферати повинні відповідати єдиним вимогам. 

1. Робота повинна бути акуратно виконана на стандартних аркушах 

форматом А4 у друкованому варіанті, обсягом 10–15 сторінок. Поля сторінки − 

20 мм з усіх боків. Набір здійснювати текстовим редактором Times New Roman, 

14 кегль, міжрядковий інтервал 1,5, абзац 1,25 см. Рівняння тексту по ширині 

сторінки. Сторінки нумеруються в правому верхньому кутку арабськими 

цифрами без крапки наприкінці, додержуючись наскрізної нумерації. Першою 

сторінкою є титульна, на ній номер сторінки не проставляється. 

2. Конкретний зміст реферату, його структура визначається студентом 

разом із викладачем. Зазвичай реферат має таку структуру: 

– ВСТУП, де обґрунтовується вибір теми реферату, її актуальність, 

формулюється основна мета і завдання дослідження; 
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– ОСНОВНА ЧАСТИНА, яка складається з двох або трьох розділів. 

У першому розділі належить викласти загальні, теоретичні та методичні 

питання. У наступних розділах розкривається конкретний матеріал, який має 

практичне значення. З метою більш логічного викладення матеріалу кожний 

розділ закінчується невеликими висновками; 

– ВИСНОВКИ – заключна, узагальнювальна частина реферату, де стисло 

підбивають підсумки дослідження, міститься особиста позиція автора реферату; 

– Текстова частина реферату завершується СПИСКОМ ВИКОРИСТАНОЇ 

ЛІТЕРАТУРИ, де найменування використаних монографій, посібників і статей 

розташовані в алфавітному порядку за першою літерою прізвища автора. 

Наприклад: 

Білуха М. Т. Основи наукових досліджень : навч. посібник. Київ : Вища 

школа, 1997. 271 с.; 

Исаев В. С. Основы научных исследований. Новгород : НГАСУ, 

1997. 82 с. 

– ДОДАТКИ, які подаються наприкінці реферату, наводяться таблиці, 

ілюстрації та інші допоміжні матеріали. 

3. Реферат починається з титульної сторінки (додаток А). 

4. Вступ, розділи та висновки, які розміщують в указаній послідовності, 

починаються з нової сторінки. Заголовки розділів реферативного дослідження 

слід розміщувати посередині рядка та писати великими літерами без крапки 

наприкінці й не підкреслювати. 

5. На цитати треба давати посилання, які роблять  мовою оригіналу. Після 

цитати робиться в дужках позначка [4, c. 38]. Це означає, що це видання 

міститься у списку літератури за порядковим номером – 4. Друга цифра – 38 – 

означає номер сторінки, звідки взята цитата. 

6. Оцінка реферату враховує ступінь розкриття теми, обсяг використаної 

літератури, змістовність викладення фактів, рівень самостійності міркувань. 

Важливо, щоб реферат був написаний відповідно до теми, а його структурні 

підрозділи повністю розкривали проблему дослідження. 
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3 ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ 

 

 

1. Еволюція документа. Перші наукові дослідження документів. 

2. Наукові дисципліни про документ у ХІХ – першій половині ХХ ст. 

3. Діловодство ХІХ ст., його організаційний розвиток, практичні здобутки. 

4. Документ у сфері управління. 

5. Становлення загального та спеціального документознавства. 

Конституювання управлінського документознавства 

6. Розвиток сучасного управлінського документознавства як науки в Україні. 

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

управлінського документа. 

8. Історія класифікації документів. 

9. Модерні концепції, теорії класифікації управлінських документів.  

10. Сучасні системи класифікацій документів. 

11. Завдання, значення та критерії класифікації управлінських документів. 

12. Дослідження вітчизняних учених у галузі класифікації документів 

(Кушнаренко Н. М.,  Швецова-Водка Г. М, Кулешов С. Г). 

13. Типи (класи) управлінської документації. 

14. Управлінський документ: проблема класифікації.  

15. Історичні витоки уніфікації та стандартизації документів. 

16. Уніфікація та стандартизація управлінської документації в незалежній 

Україні. 

17. Формуляр-зразок як модель побудови уніфікованої форми документів 

(УФД). Основні вимоги до побудови формуляра-зразка. 

18. Державна уніфікована система документації. Основні положення: ДСТУ 

3844-99: зміст, призначення. 

19. Засади розроблення УФД та створення УСД згідно з державними 

стандартами державної уніфікованої системи документації (ДСУД). 
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20. Призначення, визначення та документний склад уніфікованої системи 

організаційно-розпорядчих документів. 

21. Особливості нормативного документа як виду офіційного документа. 

22. Типологія нормативних документів України. 

23. Структурні складові нормативного акта та оформлення їх реквізитів. 

24. Види нормативних актів органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування: статути, положення, регламенти, інструкції. 

25. Юридична сила документа: сутність та процедури надання. 

26. Механізми інформування громадськості про діяльність органів державної 

влади та місцевого самоврядування. 

27. Інформаційна діяльність органів влади. 

28. Проблеми інформаційного супроводу діяльності органів державної влади 

та місцевого самоврядування в умовах розвитку інформаційного суспільства. 

29. Загальні проблеми у сфері висвітлення інформації офіційними сайтами 

органів місцевого самоврядування. 

30. Проблеми та перспективи інформаційно-аналітичного забезпечення 

органів державної влади та органів місцевого самоврядування. 

31. Класифікація основних загроз для інформації. 

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

управління доступом, криптографічне закриття). 

33. Інформаційна система як об’єкт захисту інформації. 

34. Методи та засоби захисту електронної інформації 
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4 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. 



  23 

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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5 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ РОБОТИ НА 

СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТТЯХ 

 

 

Таблиця 5.1 

Види самостійної 

роботи 

Планові 

терміни 

виконання 

Форма контролю та 

звітності 

Максимальна 

кількість балів 

1 2 3 4 

(лекцій – 10, семінарських занять – 15, підсумковий контроль – залік) 

І За систематичність і активність роботи на семінарських заняттях 

Поточний контроль 

знань на семінарських 

заняттях, у т.ч. : 

 

відповіді на питання  0−3 

оперативний письмовий 

контроль (у тому числі 

тестовий) 

0−3 

1.1 Підготовка до 

семінарських занять 

(вивчення 

обов’язкової та 

додаткової літератури, 

текстів лекцій; 

виконання тестових 

завдань, розв’язування 

задач) 

Протягом  

семестру 

 15 х 3 = 45 

1.2 Відвідування 

семінарських занять, 

наявність конспекту 

практичних занять 

Протягом  

семестру 

Самостійне 

опрацювання окремих 

тем навчального курсу 

5 

Разом за п. І   50 

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 у 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                                                                                                       80 
ЛЕКЦІЇ                                                                                                                      5 
ЗАЛІК                                                                                                                       15 
РАЗОМ БАЛІВ :                                                                                                     100  
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Критерії оцінювання знань на семінарських заняттях: 

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

теоретично правильні відповіді на поставлені питання; показує здатність 

здійснювати порівняльний аналіз різних  подій, робити логічні висновки й 

узагальнення; має здатність висловлювати й 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 та 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 5.2 і 

5.3. 
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Оцінювання рівня знань студента за виконання модульної 

контрольної роботи 

Таблиця 5.2  

Рівень знань Кількість балів 

(10 балів) 

Критерій оцінювання – це рівень 

розкриття завдань модуля 

Відмінний 10 90–100 % 

Дуже добрий 9 80–89 % 

Добрий 7 65–79 % 

Задовільний 5 50–64 % 

Мінімальний 3 25–49 % 

Незадовільний 0 0–24 % 

 

Оцінювання рівня знань студента за складання заліку 

Таблиця 5.3  

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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