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ВСТУП 

 

 

Навчальна дисципліна «Управлінське документознавство» – спеціальний 

навчальний курс, розроблений для студентів другого курсу спеціальності 

«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа».  

Мета навчальної дисципліни: сприяти формуванню у студентів 

спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» системи 

теоретичних і практичних знань про управлінську структуру окремого 

підприємства та держави. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати:  

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

управлінського документознавства як наукової дисципліни; 

− природу і сутність, соціальну роль, ознаки і властивості управлінського 

документа, його структурні елементи та реквізити; 

− принципи і методики побудови уніфікованих моделей документів та їх 

систем; 

За підсумками вивчення навчального курсу студент повинен  

уміти:  

– класифікувати управлінські документи за різними класифікаційними 

ознаками; 

− складати управлінські документи; 

− моделювати формуляри документів наймасовішої системи 

управлінської документації – організаційно-розпорядчої. 

Методичні вказівки складаються зі вступу, переліку тем і питань для 

самостійного опрацювання, питань до іспиту, списку літератури. Кожна 

самостійна тема має чітко сформульовану тему, план, питання для 

самоперевірки та літературу до теми. 
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1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ І САМОСТІЙНОЇ 

РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 
Денна форма  

навчання 
Заочна форма  

навчання 
 

№ 
пор. 

 
Тема 

Кільк. 
год. 

(лекц.) 

Кільк. 
год. 
СРС 

Кільк. 
год. 

(лекц.) 

Кільк. 
год. 
СРС 

1 Вступ до навчальної дисципліни 
«Управлінське документознавство»  

2 17 1 12 

2 Класифікація управлінських 
документів 

2 13 1 12 

3 Уніфікація і стандартизація 
управлінських документів 

2 13 - 15 

4 Основні види управлінської 
документації 

4 17 - 15 

5 Організація й документування 
виставкової  та експертної діяльності 

4 15 1 12 

6 Рейтингування та робота із 
клієнтськими базами даних 

2 13 - 15 

7 Інформаційний супровід діяльності 
органів державної влади та 
місцевого самоврядування 

2 15 1 15 

8 Організація захисту та 
документування доступу до 
інформації 

2 
 

17 - 12 

Усього годин: 20 120 4 108 
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2 ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО 

ОПРАЦЮВАННЯ 

 

 

Тема 1 Вступ до навчальної дисципліни «Управлінське 

документознавство»  

1. Виокремлення управлінського документознавства в окрему наукову 

дисципліну.  

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

Нормативно-правова база управлінського документознавства.  

3. Розвиток сучасного управлінського документознавства як науки та 

навчальної дисципліни в Україні.  

4. Зв’язки управлінського документознавства з іншими галузями знань. 

Питання для самоперевірки 

1. Дайте визначення управлінського документознавства.  

2. Охарактеризуйте нормативно-правову базу управлінського 

документознавства. 

3. Опишіть розвиток сучасного управлінського документознавства як 

науки та навчальної дисципліни в Україні. 

4. Розкрийте зв’язки управлінського документознавства з іншими 

галузями знань. 

Література: [1, с. 19–21; 5, с.23–56]. 

 

Тема 2  Класифікація управлінських документів 

1. Поняття «класифікація документів».  

2. Види, схеми класифікації документів.  

3. Диференціація управлінських документів в установі.  

4. Класифікації систем документації: базові, інфраструктурні та 

дисциплінарні. Державний класифікатор управлінської документації 

(ДКУД): призначення та структура.  
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Питання для самоперевірки 

1. Дайте визначення поняття «класифікація документів».  

2. Які види, схеми класифікації документів ви знаєте?  

3. Назвіть причини диференціації управлінських документів в установі. 

4. Охарактеризуйте класифікації систем документації та з’ясуйте основне 

призначення та структуру Державного класифікатора управлінської 

документації. 

Література: [4, с.15–18; 8, с. 23–32]. 

 

Тема 3 Уніфікація і стандартизація управлінських документів 

1. Поняття уніфікації та стандартизації управлінських документів.  

2. Основні вимоги до змісту та розташування реквізитів управлінських 

документів. Рівні стандартизації.  

3. Регламентація процесів уніфікації управлінської документації.  

4. Уніфікація структури документа та методів контролю інформації в 

документах. 

Питання для самоперевірки 

1. Як ви розумієте поняття уніфікації та стандартизації управлінських 

документів? 

2. Охарактеризуйте основні вимоги до змісту та розташування реквізитів 

управлінських документів. 

3. У чому полягає суть регламентації процесів уніфікації управлінської 

документації? 

4. Які основні методи контролю інформації в документах можна 

виділити? 

Література: [4, с.12–19; 6, с. 15–19]. 

 

Тема 4 Основні види управлінської документації 

1. Організаційні документи: визначення та основні види.  

2. Розпорядчі документи та їх функції.  
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3. Зміст і призначення організаційно-розпорядчих документів. Основні 

види організаційно-розпорядчих документів. 

4. Довідково-інформаційні документи в системі управлінської 

документації, їх різновиди. 

Питання для самоперевірки 

1. Дайте визначення поняттю «організаційні документи» та наведіть їх 

основні види. 

2. Які функції управління забезпечують організаційно-розпорядчі 

документи? 

3. Розкрийте зміст і призначення організаційно-розпорядчих документів 

та їх основні види. 

4. Проаналізуйте роль довідково-інформаційних документів у системі 

управлінської документації та назвіть їх різновиди.  

Література: [2, с.516; 3, с.1317]. 

 

Тема 5 Організація й документування виставкової та експертної 

діяльності 

1. Поняття й призначення виставок. Класифікація виставок за часом 

функціонування та місцем демонстрації.  

2. Загальнокультурні й комерційні виставки. Загальна організація 

виставок.  

3. Організація експертизи. Основні види експертиз за спрямуванням. 

Комерційна експертиза.  

4. Експертний висновок. 

Питання для самоперевірки 

1. У чому полягає призначення виставок? Які існують види виставок за 

часом функціонування та місцем демонстрації? 

2. Охарактеризуйте загальнокультурні й комерційні виставки та визначте 

загальні вимоги до їх організації. 

3. Які основні види проведення експертиз ви знаєте? Коротко опишіть їх. 
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4. З яких елементів складається експертний висновок? 

Література: [16, с.1316; 17]. 

 

Тема 6 Рейтингування та робота із клієнтськими базами даних 

1. Поняття рейтингу. Рейтинги як інформаційні документи.  

2. Методика складання рейтингів. Маніпуляції рейтингами.  

3. Вимоги до клієнтських баз даних.  

4. Складання та робота з клієнтськими базами даних. 

Питання для самоперевірки 

1. Охарактеризуйте поняття рейтингу як інформаційного документа. 

2. Які методики складання рейтингів вам відомі? Що таке «маніпуляції 

рейтингами»? 

3. Визначте основні вимоги до клієнтських баз даних. 

4. Поясність, як відбувається процес складання та робота з клієнтськими 

базами даних. 

Література: [11, с.614]. 

 

Тема 7 Інформаційний супровід діяльності органів державної влади 

та місцевого самоврядування 

1. Діяльність інформаційних служб органів державної влади та місцевого 

самоврядування.  

2. Законодавство щодо інформаційного супровіду діяльності органів 

державної влади й органів місцевого самоврядування.  

3. Офіційні веб-сайти владних структур.  

4. Обов’язкові елементи веб-сайту міської обласної держадміністрації. 

Питання для самоперевірки 

1.  Опишіть  основні напрями діяльності інформаційних служб органів 

державної влади та місцевого самоврядування. 

2.  Охарактеризуйте законодавчу базу щодо інформаційного супровіду 

діяльності органів державної влади й органів місцевого самоврядування. 
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3.  Проаналізуйте офіційні веб-сайти владних структур. 

4. Які обов’язкові елементи веб-сайту обласної держадміністрації ви 

знаєте? 

Література: [13, с.321]. 

 

Тема 8 Організація захисту та документування доступу до інформації 

1. Обмеження доступу до інформації. Закон України «Про державну 

таємницю».  

2. Ступені таємності. Організація доступу до таємної інформації.  

3. Форми допуску до державної таємниці. Порядок надання допуску до 

державної таємниці.  

4. Захист службової інформації. Основні напрями захисту електронної 

інформації. 

Питання для самоперевірки 

1. З якою метою здійснюється обмеження доступу до інформації? 

2. Які ступені таємності вам відомі та як відбувається організація доступу 

до таємної інформації? 

3. Назвіть форми допуску до державної таємниці та порядок надання 

допуску до державної таємниці. 

4. Які існують основні напрями захисту електронної інформації? 

Література: [1; 5; 10, с.1118; 12, с.1115; 22, с.521]. 
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3 ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ 

 
 

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

2. Нормативно-правова база управлінського документознавства.  

3. Розвиток сучасного управлінського документознавства як науки та 

навчальної дисципліни в Україні.  

4. Зв’язки управлінського документознавства з іншими галузями знань. 

5. Поняття «класифікація документів».  

6. Види, схеми класифікації документів.  

7. Диференціація управлінських документів в установі.  

8. Класифікації систем документації: базові, інфраструктурні та 

дисциплінарні.  

9. Державний класифікатор управлінської документації (ДКУД): 

призначення та структура. 

10. Поняття уніфікації та стандартизації управлінських документів.  

11. Основні вимоги до змісту та розташування реквізитів управлінських 

документів.  

12. Рівні стандартизації.  

13. Регламентація процесів уніфікації управлінської документації.  

14. Уніфікація структури документа та методів контролю інформації в 

документах. 

15. Організаційні документи: визначення та основні види.  

16. Розпорядчі документи та їх функції.  

17. Зміст і призначення організаційно-розпорядчих документів.  

18. Основні види організаційно-розпорядчих документів. 

19. Довідково-інформаційні документи в системі управлінської 

документації, їх різновиди. 

20. Поняття й призначення виставок.  

21. Класифікація виставок за часом функціонування та місцем 

демонстрації.  
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22. Загальнокультурні й комерційні виставки.  

23. Загальна організація виставок.  

24. Організація експертизи.  

25. Основні види експертиз за спрямуванням. Комерційна експертиза.  

26. Експертний висновок. 

27. Поняття рейтингу.  

28. Рейтинги як інформаційні документи.  

29. Методика складання рейтингів.  

30. Маніпуляції рейтингами.  

31. Вимоги до клієнтських баз даних.  

32. Складання та робота з клієнтськими базами даних. 

33. Діяльність інформаційних служб органів державної влади та місцевого 

самоврядування.  

34. Законодавство щодо інформаційного супровіду діяльності органів 

державної влади й органів місцевого самоврядування.  

35. Офіційні веб-сайти владних структур.  

36. Обов’язкові елементи веб-сайту міської обласної держадміністрації. 

37. Обмеження доступу до інформації.  

38. Закон України «Про державну таємницю».  

39. Ступені таємності.  

40. Організація доступу до таємної інформації.  

41. Форми допуску до державної таємниці.  

42. Порядок надання допуску до державної таємниці.  

43. Захист службової інформації.  

44. Основні напрями захисту електронної інформації. 
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