
 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код: ППВС 2. 

2. Назва: Управлінське документознавство. 

3. Тип: вибірковий. 

4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський). 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 4. 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 1. 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3. 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Корбутяк Віктор Іванович, 

к.т.н., доцент. 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

− створювати найпоширеніші види організаційно-розпорядчих, організаційно-правових, 

довідково-інформаційних документів; 

− документувати електронні документи. 

−     виявляти та розкривати тенденції уніфікації стандартизації окремих форм документів, 

систем документації у цілому. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, 

виконання індивідуальних дослідних завдань, контрольні заходи. 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: українська мова, риторика, 

інформатика і комп’ютерна техніка. 

12. Зміст курсу 
1. Історичні передумови розвитку управлінського  

2. Еволюція загального та спеціального (управлінського) документознавства. Розвиток 

документознавства в Україні 

3. Основні поняття управлінського документознавства 

4. Об’єкт, предмет і завдання управлінського документознавства 

5. Методологія та методика управлінського документознавства 

6. Зв’язки управлінського документознавства з іншими галузями знань 

 7. Поняття «класифікація документів» 

 8. Диференціація управлінських документів 

 9. Класифікації систем документації 

10. Державний класифікатор управлінської документації 

11. Історичні витоки уніфікації та стандартизації документів 

12. Сутність уніфікації та стандартизації службових документів 

 
13. Рекомендовані навчальні видання: (зазначити до 5 джерел) 

1. БЕЗДРАБКО  В.  В. Управлінське  документознавство :  навч.  посіб. / В. В. Бездрабко. – К. : 

Четверта хвиля, 2006. – 208 с. – Рец.: 260а. КУЛЕШОВ С. Г. [рецензія] / С. Г. Кулешов // 

Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2007. – № 2. – С. 80–82 . 

2. СЛОБОДЯНИК  М.  С.  Нове  видання  з  управлінського  документознавства /  М. С. Слободяник // 

Бібл. планета. – 2008. – № 1. – С. 39–40.  

3.ЗУБЕНКО Л. Г. Ділові папери в менеджменті : навч. посіб. / Л. Г. Зубенко, В. Д. Нємцов, М. О. 

Чупріна. – К., 2003. – 272 с. 

4. КУЛЕШОВ С. Г. Управлінське документознавство : навч. посіб. для вищ.  навч.  закл.  культури  і 

мистец. / С. Г. Кулешов ; Держ.  акад.  кер.  кадрів культури  і мистец. – К., 2003. – 58 с. – Рец.: 263а. 

ВАСИЛЬЧЕНКО М. Термінологія, термінологія… / М. Васильченко // Бібл. вісн. – 2007. – № 5. – С. 54–55.  

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
20 год. лекцій, 16 год. практичнихх робіт, 72 год. самостійної роботи. Разом – 108 год.  

Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, впровадження 

ділових та рольових ігор, індивідуальні науково-дослідні завдання, використання мультимедійних 

засобів та друкованих роздаткових матеріалів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15. Форми та критерії оцінювання: 
Підсумковий контроль: залік. 

Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування, виконання індивідуальних завдань. 

     

 

16. Мова викладання: українська. 
 
 

 

 

Завідувач кафедри                                                  Сазонець Ігор Леонідович, д.е.н., професор 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Code: ППВС 2. 

2. Title:  Documentation   in management. 

3. Type: selective.  

4. Higher education level: the first (Bachelor's degree). 

5. Year of study, when the discipline is offered: 4. 

6. Semester when the discipline is studied: 1. 

7. Number of established ECTS credits: 3. 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Korbutiak V.I., 

docent, PhD.   

9. Resultsofstudies::після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

• to create the most common types of organizational, regulatory, organizational, legal, reference and 

information documents; 

•  electronic documents. 

• To identify and reveal the tendencies of unification of standardization of individual forms of documents 

and documentation systems in general. 

 

10. Formsoforganizingclasses: study lessons, independent work, practical training, individual research 

tasks, control measures. 

11.Disciplines preceding the study of the specified discipline: Ukrainian language, rhetoric, 

computer science and computer technology. 

 

12.Course contents 
1. Historical background of managerial development 

2. Evolution of general and special (managerial) document studies. Development of Documentation in 

Ukraine 

3. Basic concepts of administrative document science 

4. Object, subject and tasks of administrative document management 

5. Methodology and Methods of Management Documentation 

6. Relationship of management document studies with other branches of knowledge 

 7. The concept of "classification of documents" 

 8. Differentiation of management documents 

 9. Classification of documentation systems 

10. State classification of management documentation 

11. Historical sources of unification and standardization of documents 

12. The essence of unification and standardization of service documents  
 
13. Recommended educational editions:  

1. BEZDRABKO V.V. Management Documentation: Teach. manual / VV Bezdrabko. - K .: Fourth wave, 

2006. - 208 p. - Rev.: 260a. Kuleshov S.G. [review] / S.G. Kuleshov // Library Science. Documentation. 

Informology - 2007. - No. 2. - P. 80-82. 

2. Slobodianik M.S. A New Edition on Management Documentation / M.S. Slobodyanyk // Bibl. planet. - 

2008. - No. 1. - P. 39-40. 

3.ZUBENKO L.G. Business papers in management: teaching. manual / L.G. Zubenko, V.D. Nemtsov, 

M.O. Chuprina. - K., 2003. - 272 p. 

4. KULESHOV S.G. Management Documentation: Teach. manual for higher tutor shut up culture and 

art. / S. G. Kuleshov; State acad. manager frames of culture and artistic. - K., 2003. - 58 p. - Rec.: 263a. 

VASILCHENKO M. Terminology, terminology ... / M. Vasilchenko // Bibl. Visn - 2007. - No. 5. - P. 54-55. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
lectures – 32 hours, practical classes – 30  hours,  independent work – 82 hours. Total – 144 hours 

 

Methods: interactive lectures, problem lecture elements, individual tasks, the introduction business and role 

games, individual tasks of scientific research, print distribution materials, using multimedia tools,  group 

tasks of scientific research 

 

15. Forms and asse Final control:  
 

The evaluation is carried out on a 100-point scale. 

Final test (40 points): exam test. 

Current control (60 points): testing, interviewing, performing individual tasks. 

 

16. Languageofteaching:_ Ukrainian. 

 

 

 

Завідувач кафедри                                                  Сазонець Ігор Леонідович, д.е.н., професор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


