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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Найменування
показників 

Галузь знань, напрям
підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної
дисципліни

денна форма
навчання

заочна форма
навчання

Кількість кредитів  – 3
Галузь знань

08 Право
обов'язкова

Модулів – 2

Спеціальність
 081 Право

Рік підготовки:
Змістових модулів – 
10

3-й 3-й

Індивідуальне 
науково-дослідне 
завдання не 
передбачено

Семестр

Загальна кількість 
годин - 90

5-й 5-й
Лекції

Тижневих годин для 
денної форми 
навчання:
аудиторних – 
самостійної роботи 
студента - 

Освітньо-
кваліфікаційний рівень:

молодший спеціаліст

16 год. 6 год.
Практичні, семінарські

16 год. 4 год.
Лабораторні

 год.  год.
Самостійна робота

58 год. 80 год.
Вид контролю: залік

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи
становить:

для денної форми 
навчання 32/58
для заочної форми 
навчання -10/80



2. ЗАПЛАНОВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

Актуальність  та  необхідність  вивчення  навчальної  дисципліни
«Організація діловодства»  зумовлена змістом практичної юридичної діяльності
майбутніх правників, потребою підготовки висококваліфікованих фахівців, які
володіють сучасними знаннями теорії  і  навичками практики документування
інформації та роботи з документами. Невід’ємною складовою професіоналізму
юриста є вміння складати юридично повноцінні документи. У сучасних умовах
жорсткої конкуренції на ринку юридичних послуг підвищується актуальність
питань,  пов’язаних  з  документаційним  забезпеченням  практичної  юридичної
діяльності.

Мета навчальної дисципліни:
-засвоєння  теорії  та  практики  складання  і  оформлення  організаційно-

розпорядчої  документації  та  організації  документаційного  забезпечення
службової  діяльності  на  основі  чинного  законодавства  та  сучасних  вимог  і
правил документування та роботи з документами; 

-формування  у  студентів  загальної  базової  теоретичної  та  практичної
основи  для  її  подальшого  використання  при  вивченні  спеціального
(процесуального)діловодства.

Завдання навчальної дисципліни:
–  сформувати  навички  опанування  прийомів  раціональної  роботи  з

документами;
– навички організації чіткого контролю за проходженням та виконанням 
документів;
– вміння складати та опрацьовувати документи;
– вміння складати службові листи;
У результаті вивчення дисципліни студент повинен  
знати:
1) діловодну термінологію;
2)законодавчі, підзаконні нормативно-правові акти, державні стандарти, 
правила  та  методичні  рекомендації  щодо  складання  і  оформлення

основних 
видів документів, 
3)особливості  формування  та  реалізації  державної  політики  у  сфері

діловодства; 
4)  форми  організації  діловодства,  структуру,  функції  діловодних

підрозділів та 
посадові обов’язки їх працівників;
5) сучасний напрямок розвитку та шляхи удосконалення документування

та 
організації роботи з документами.
Уміти:



1)  складати  і  оформляти  основні  види  організаційно-розпорядчої
документації;

2) здійснювати реєстрацію документів; 
3)  виконувати  технічні  операції,  пов’язанні  із  документообігом,

контролем за 
виконанням документів; 
4)формувати справи документів.

                  



3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Модуль 1 “Документування”

1.  Документ як  система :  поняття,  функції,  нормативно –  правове
регулювання

Предмет і  завдання курсу. Інформація як складова документу. Основні
елементи діловодства. Документ як система: поняття, значення, класифікація,
правила створення та оформлення. Формуляр – зразок.

2.  Особливості  оформлення  різних  видів  службових  документів:
інформаційно-довідкові, організаційно-розпорядчі

Правила  оформлення  реквізитів  основних  видів   інформаційно  –
довідкових  документів:  службові  листи,  факс,  службова  телеграма,
телефонограма,  звіт,  довідка,  акт,  доповідна  записка,  пояснювальна  записка,
прес – реліз;   документів колегіальних органів інформаційної спрямованості:
протокол,  витяг  з  протоколу;  офіційно  –  особистих  документів:  доручення,
заява,  посвідчення,  розписка.  Правила оформлення реквізитів основних видів
організаційних  документів:  статут,  положення,  інструкції,  правила;
розпорядчих документів, що видаються на принципах єдиноначальності: наказ,
витяг з наказу, розпорядження, офіційне доручення; розпорядчих документів,
що видаються колегіальними органами: ухвала, постанова, рішення.

3.  Особливості  оформлення  різних  видів  службових  документів:
кадрові, в договірній і претензійній роботі, фінансові, особово-офіційні

Поняття  документації з кадрових питань і порядок її ведення. Правове
регулювання  оформлення,  користування  та  збереження  основних  видів
документації з кадрових питань: наказ, заява, трудова книжка, характеристика,
автобіографія,  резюме,  рекомендаційний  лист,  анкета,  особовий  листок,
пропозиція,  скарга.  Порядок  формування  особової  справи.  Основні  види
документів  договірної, претензійної  роботи: договір, протокол розбіжностей
до  договору,  комерційний  акт,  претензія.  Особливості  складання  та
оформлення. Особливості складання та оформлення основних видів обліково –
фінансових документів: квитанція, накладна, заявка, відомість.

Модуль 2 “Технологічні прийоми роботи з документами”
4. Організація служби  діловодства на підприємстві
Поняття, мета, функції  служби справочинства на підприємстві, установі,

організації.  Організаційні  форми  та  структура  служби  справочинства.
Нормативно – правова регламентація діяльності служби справочинства.Поняття
документообіг.  Частина  документообігу  –  документопотік.  Види
документопотоків. 

5. Прийом, попередній розгляд документів
Нормативна регламентація  правил прийому, попереднього розгляду та

реєстрації документів. 
6. Реєстрація документів



Значення  та  задачі  реєстрації  документів.  Загальні  правила  реєстрації.
Форми  реєстрації.  Порядок  направлення  на  виконання  документа  та  робота
виконавця з документами. 

7. Контроль за виконанням документів
Загальні  положення  про  контроль  виконання  документів.  Строки

виконання документів. Види та форми контролю.
8.  Організація  поточного  зберігання  документів.  Номенклатура

справ.
Номенклатура  справ.  Загальні  вимоги  до  номенклатури  справ.  Види

номенклатури.  Складання  заголовка  справ.  Розробка  класифікаційної  схеми.
Індексація  справ.  Порядок  оформлення та   засвідчення  номенклатури справ.
Формування справ. Зберігання справ.

9. Підготовка справ до архівного зберігання
Підготовка  справ  до  архівного  зберігання.  Експертиза  цінності

документів.
10. Організаційно – правові засади електронного документообігу.
Поняття  електронний документ,  електронний  цифровий підпис.  Аналіз

законодавства  в  сфері  використання  електронних  документів.  Порядок
використання  електронних  документів  та  електронного  цифрового  підпису.
Сучасний стан питання застосування інформаційних технологій в діловодстві.



4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Назви змістових модулів і тем Кількість годин

денна форма Заочна форма
усь
ого 

у тому числі усьог
о 

у тому числі
л п л

а
б

і
н
д

с.р. л п лаб інд с.р.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Модуль 1 “Документування”
Документ  як  система  :  поняття,
функції,  нормативно  –  правове
регулювання  

6 6 10 2 8

Особливості  оформлення  різних
видів  службових  документів:
інформаційно-довідкові,
організаційно-розпорядчі

12 2 4 6 12 2 2 8

Особливості  оформлення  різних
видів  службових  документів:
кадрові,  в  договірній  і
претензійній  роботі,  фінансові,
особово-офіційні

12 2 4 6 10 2 8

Модуль 2 “Технологічні прийоми роботи з документами”
Організація служби  діловодства
на підприємстві

7 2 5 8 8

Прийом,  попередній  розгляд
документів

5 5 8 8

Реєстрація документів 10 2 2 6 8 8
Контроль  за  виконанням
документів

10 2 2 6 8 8

Організація  поточного
зберігання  документів.
Номенклатура справ

10 2 2 6 8 8

Підготовка  справ  до  архівного
зберігання

10 2 2 6 8 8

Організаційно  –  правові  засади
електронного документообігу.

8 2 6 10 2 8

Усього годин 90 16 16 58 90 6 4 80



5. ТЕМАТИКА ТА ПЛАНИ ЛЕКЦІЙ
Заняття № 1
 Тема: Особливості оформлення різних видів службових документів. 

Інформаційно – довідкові документи.

План
Поняття «службовий лист» та «ділове листування». 
Характеристика та правила написання окремих видів службових листів (лист - 

попередження, лист – прохання, інформаційні листи, лист – запрошення, 
супровідні листи, лист – нагадування, лист – підтвердження, гарантійний 
лист, рекламаційний лист, лист – вітання, рекомендаційний).

Характеристика та правила складання звітів, довідок 
Характеристика та правила складання актів, доповідних записок, 

пояснювальних записок.

Рекомендовані  джерела:

I Нормативно-правові  акти: 
Конституція України, прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України, 28 червня 1996

року// Відомості Верховної Ради України (ВВР).- 1996.- N 30.- ст. 141
 Про засади державної  мовної політики:  Закон від 03 липня 2012 року,   № 5029-VI //

Голос України від 10.08.2012 — № 146
Про Національний архівний фонд і архівні установи: Закон України від 24 грудня 1993

року,  N 3814-XII // Відомості Верховної Ради. - 1994.- N 15.- ст. 86.

 Про інформацію:  Закон України від 2 жовтня 1992 року ,  N 2657-XII  // ВВР. - 1992. - № 48. 
- ст. 650 

Про електронні документи та електронний документообіг: Закон від 22 травня 2003 року ,  N
851-IV//  Відомості Верховної Ради (ВВР).- 2003.- N 36.- ст.275. 

Про електронний цифровий підпис: Закон від 22 травня 2003 року,  N 852-IV//   Відомості
Верховної Ради .-  2003.-  N 36.- ст.276 . 

Про доступ до публічної  інформації  :  Закон України від13 січня 2011 року,  N 2939-VI //
Відомості Верховної Ради України (ВВР).- 2011.- N 32.- ст.314.

Про державну таємницю : Закон України від 21 січня 1994 року,  N 3855-XII // Відомості
Верховної Ради України (ВВР).- 1994.- N 16.- ст.93. 

 Про обов'язковий примірник документів:Закон України від 9 квітня 1999 року, N 595-
XIV  //Офіційний вісник України. - 1999. - №18. - Ст.776.

Про  звернення  громадян:  Закон  України  від  2  жовтня  1996  року,  №  393/96-ВР  //
Відомості Верховної Ради України.- 1996.- № 47.- ст.256 

Деякі питання документування управлінської діяльності: Постанова КМУ від 17 січня 2018
р. № 55  

 Про  геральдичні  знаки  -  емблеми  і  прапори  центральних  органів  виконавчої  влади
України:  Указ  Президента  України від  30  листопада  2000  року  ,  N  1271/2000  //
Офіційний вісник України. - 2000. - №49. - Ст.2113.

Про державну реєстрацію нормативних  актів  міністерств  та  інших  органів  державної
виконавчої  влади:  Указ Президента України від  3 жовтня 1992 року , N 493/92   //
Зб.указів Президента України. № 4. - 1992. -  С.5-6.



Про Державний Герб України: Постанова Верховної Ради України від 19.02.1992, № 2137-
XII // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - №40. - Ст.592.

Про  затвердження  Правил  надання  послуг  поштового  зв'язку  :  Постанова  КМУ   від  5
березня 2009 р. , N 270 //Урядовий кур'єр.-.2009.-№ 63.

Інструкція про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах і 
організаціях.- Бюлетень норм.акт.міністерств і від.1991 р.- № 10.

Про проведення експертизи цінності документів: Постанова КМУ від 8 серпня 2007 р.,  N 
1004 // Офіційний вісник України.- 2007.- № 59.- С. 16.

Деякі питання документування управлінської діяльності: Постанова КМУ від 17 січня 2018 р. № 55 
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справ.  /  ГАУ  при  КМ  України,  УДНДІАСД.   К.,  1997.   17  с.   URL:
http://www.archives.gov.ua/Law-base/Regulations/index.php?1997-m (Дата  звернення
01.09.2018) 

Питання для самоконтролю.
Які документи відносять до інформаційно – довідкових?
Яка класифікація службових листів?
Назвіть ознаки тексту службового листа.
Охарактеризуйте  частини, з яких складається текст службового листа.
Які реквізити службового листа розташовують на бланку?
Що таке інформаційні листи?
Дайте визначення: лист - попередження, лист – прохання, інформаційні листи, 

лист – запрошення, супровідні листи, лист – нагадування, лист – 
підтвердження, гарантійний лист, рекламаційний лист, лист – вітання, 
рекомендаційний.

Дайте визначення поняттю «довідка»
Чим відрізняється доповідна записка від пояснювальної?
Що таке акт?

Заняття № 2

Тема: Особливості оформлення різних видів службових документів. 
Організаційно - розпорядчі документи.

План
Вимоги щодо розробки та прийняття організаційних документів: статут,

положення.
Вимоги щодо розробки організаційних документів: інструкції, правила.
Вимоги щодо розробки розпорядчих документів, що видаються на принципах 

єдиноначальності: наказ, витяг з наказу, постанова, розпорядження.
Вимоги щодо розробки розпорядчих документів, що видаються колегіальними 

органами: ухвала, вказівка, рішення, офіційне доручення.
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Про електронний цифровий підпис: Закон від 22 травня 2003 року,  N 852-IV//   Відомості
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 Про  геральдичні  знаки  -  емблеми  і  прапори  центральних  органів  виконавчої  влади
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317 с.
Методичні  рекомендації  з  розробки  та  застосування  примірних  та  типових  номенклатур

справ.  /  ГАУ  при  КМ  України,  УДНДІАСД.   К.,  1997.   17  с.   URL:
http://www.archives.gov.ua/Law-base/Regulations/index.php?1997-m (Дата  звернення
01.09.2018) 

Питання для самоконтролю:
Який порядок затвердження і реєстрації Статуту? .'
Дайте    визначення    наказ,    інструкція,    правило,    статут,    положення,

розпорядження.
Чим відрізняється наказ від витягу з наказу?
В яких випадках і ким видаються розпорядження (вказівки)? Порядок їх

оформлення.
Який порядок видачі і оформлення інструкцій?
Які документи відносяться до організаційних документів?
З яких частин складається текст постанови?
З якими посадовими особами погоджується проект наказу?
Які  документи  відносяться  до  розпорядчих     документів  створених  на

принципах єдиноначальності?
Які   документи   відносяться   до   розпорядчих       документів   створених

колегіальними органами?
З яких розділів складається текст статуту?
Чим відрізняється положення від статуту?
Чим відрізняється офіційне доручення від особистого? Якими реквізитами?
Який порядок затвердження статуту?
Чим відрізняється посадова інструкція від звичайної інструкції?

Заняття № 3 
Тема: Особливості оформлення різних видів службових документів. 

Документи з кадрових питань.
План

Загальна характеристика документів з кадрових питань. Особливості складання 
та
заповнення особової картки.

Особливості складання наказів та заяв в кадровому діловодстві.
Особливості складання інфомаційно - довідкових документів в кадровому 

справочинстві: автобіографія, резюме, рекомендаційний лист, анкета, 
характеристика, особовий листок.

Особливості ведення та заповнення трудових книжок.
Особливості складання пропозицій та скарг. Формування особової справи.
Рекомендовані  джерела:
I Нормативно-правові  акти: 
Конституція України, прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України, 28 червня 1996

року// Відомості Верховної Ради України (ВВР).- 1996.- N 30.- ст. 141
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Палеха Ю.І.  Управлінське документування: Навч. посібник, У 2ч. 4.2. Кадрове діловодство
зі зразками сучасних ділових паперів.  К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2003.  283 с.

Пашутинський Є.К. Діловодство кадрової служби.  К.: КНТ, 2010. 332 с.
Фельзер А.Б., Миссерман М.А. Делопроизводство. Справочное пособие.  К: Вища школа, 1987.

317 с.
Методичні  рекомендації  з  розробки  та  застосування  примірних  та  типових  номенклатур

справ.  /  ГАУ  при  КМ  України,  УДНДІАСД.   К.,  1997.   17  с.   URL:
http://www.archives.gov.ua/Law-base/Regulations/index.php?1997-m (Дата  звернення
01.09.2018) 

Запитання для самоконтролю
Реквізити і вимоги до написання автобіографії.
Як складаються заяви в кадровому справочинстві?
В якому порядку оформляється наказ про прийом на роботу?
Який порядок оформлення і зберігання трудових книжок?
Дайте поняття характеристики і розкрийте основні вимоги до її написання.
Які документи відносяться до кадрової документації?
Чим схожі трудова книжка та особова картка? .Чим відрізняються 

автобіографія від резюме?
Чим відрізняється наказ з особового складу від звичайного наказу?
Що таке особова справа?
Скільки розділів містить трудова книжка?
В якому відмінку зазначається ім'я, по - батькові, приз віще працівника в

таких документах, як трудова книжка, особова картка ?
Що таке вкладиш трудової книжки?
Що таке дублікат трудової книжки?
Скільки зберігається трудова книжка в архіві   підприємства у разі, якщо

працівник її не отримав?
Чи зазначаються стягнення в трудовій книжці?

Заняття № 4

Тема: Особливості оформлення різних видів службових документів. 
Документи в договірній та претензійній роботі. Обліково - фінансові 
документи.

План
Поняття договір. Договори в господарській діяльності.
Трудовий договір.
Документи в господарсько - претензійній діяльності: протокол розбіжностей до 

договору, комерційний акт, претензія.
Обліково - фінансові документи: квитанція, накладна, заявка, відомість.
Рекомендовані  джерела:
I Нормативно-правові  акти: 
Конституція України, прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України, 28 червня 1996

року// Відомості Верховної Ради України (ВВР).- 1996.- N 30.- ст. 141
 Про засади державної  мовної політики:  Закон від 03 липня 2012 року,   № 5029-VI //
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Голос України від 10.08.2012 — № 146

 Про інформацію:  Закон України від 2 жовтня 1992 року ,  N 2657-XII  // ВВР. - 1992. - № 48. 
- ст. 650 

Про електронні документи та електронний документообіг: Закон від 22 травня 2003 року ,  N
851-IV//  Відомості Верховної Ради (ВВР).- 2003.- N 36.- ст.275. 

Про електронний цифровий підпис: Закон від 22 травня 2003 року,  N 852-IV//   Відомості
Верховної Ради .-  2003.-  N 36.- ст.276 . 

Про доступ до публічної  інформації  :  Закон України від13 січня 2011 року,  N 2939-VI //
Відомості Верховної Ради України (ВВР).- 2011.- N 32.- ст.314.

Деякі питання документування управлінської діяльності: Постанова КМУ від 17 січня 2018
р. № 55  

Інструкція про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах і 
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Державний  класифікатор  управлінської  документації.  ДК  010-98.  -  К.:  Держстандарт
України, 1999.-50с.

III Навчальна література:
Основна:
Універсальний довідник-практикум з ділових паперів / [С.П.Бибик, І.Л.Михно, Л.О.Пустовіт,

Г.М.Сюта].  К.: Довіра, 1998.  507 с.
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Діденко А.Н. Сучасне діловодство: Навчальний посібник. . К.: Либідь, 2006.384 с.
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Корж  А.В.  Документознавство.  Зразки  документів  право  ділової  сфери:  Навчальний

посібник.  К.: КНТ, 2007. 316 с.
Кірочок О.Г.  Документування у менеджменті: Підручник. К.: Центр навчальної літератури,

2003. 216 с.
Мамрак  А.В.  Українське  документування:  мова  та  стиль:  Навчальний посібник.  Видання

третє. К.: Центр навчальної літератури, 2004. 364 с.
Молдованов  М.І.  Сучасний  діловий  документ:  зразки  найважливіших  документів

українською мовою.  К.: Техніка, 1992. 400 с.
Палеха Ю. І. Управлінське документування: Навч. посібник: У 2ч. ч.1.  Ведення загальної

документації/ зі зразками сучасних ділових паперів.  К.: Вид  - во Євпроп ун-ту, 2003.
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Палеха Ю.І.  Управлінське документування: Навч. посібник, У 2ч. 4.2. Кадрове діловодство
зі зразками сучасних ділових паперів.  К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2003.  283 с.

Пашутинський Є.К. Діловодство кадрової служби.  К.: КНТ, 2010. 332 с.
Фельзер А.Б., Миссерман М.А. Делопроизводство. Справочное пособие.  К: Вища школа, 1987.

317 с.
Методичні  рекомендації  з  розробки  та  застосування  примірних  та  типових  номенклатур

справ.  /  ГАУ  при  КМ  України,  УДНДІАСД.   К.,  1997.   17  с.   URL:
http://www.archives.gov.ua/Law-base/Regulations/index.php?1997-m (Дата  звернення
01.09.2018) 

Запитання для самоконтролю
Принципи претензійної роботи, нормативне забезпечення.
Який порядок складання комерційного акта.
Назвіть основні реквізити претензії і порядок її пред'явлення.
Розкрийте поняття представництва за дорученням.
Які документи належать до обліково - фінансових?
З яких частин складається будь - якій договір?
Особливості прийняття договору
Реквізити протоколу розбіжностей.
З яким документом порівнюють претензію
Особливості складання відповіді на претензію.
Особливості побудови реквізиту «текст» відомості

Заняття № 5
Тема:  Реєстрація документів. 

План
1. Прийом, попередній розгляд документів
2.  Реєстрація документів. Форми реєстраційної роботи.

Запитання для самоконтролю
Що таке доставка документів і які правила проведення прийому документів?
Що таке первинна обробка документів?
Як відбувається передача документів структурним підрозділам?
Що таке попередній розгляд документа? Яка посадова особа уповноважена це 

робити?
Що таке реєстрація документа? Які види реєстрації існують?
Рекомендовані  джерела:
I Нормативно-правові  акти: 
Конституція України, прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України, 28 червня 1996

року// Відомості Верховної Ради України (ВВР).- 1996.- N 30.- ст. 141
 Про засади державної  мовної політики:  Закон від 03 липня 2012 року,   № 5029-VI //

Голос України від 10.08.2012 — № 146
Про Національний архівний фонд і архівні установи: Закон України від 24 грудня 1993

року,  N 3814-XII // Відомості Верховної Ради. - 1994.- N 15.- ст. 86.
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Про  затвердження  Правил  надання  послуг  поштового  зв'язку  :  Постанова  КМУ   від  5
березня 2009 р. , N 270 //Урядовий кур'єр.-.2009.-№ 63.

Інструкція про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах і 
організаціях.- Бюлетень норм.акт.міністерств і від.1991 р.- № 10.
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Молдованов  М.І.  Сучасний  діловий  документ:  зразки  найважливіших  документів
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Заняття № 6
Тема:  Контроль за виконанням документів. 

План
1. Поняття контролю за виконанням документів.
2. Строки виконання документів.
3. Види та форми контролю.

Запитання для самоконтролю
1. Що таке контроль за виконанням документів?
2. Види строків виконання документів?
3.Якими нормативно-правовими актами регулюється встановлення строків 

виконання документів?
4 Види контролю за виконанням документів?
5. Попередній контроль за виконанням документів
6. Форми контролю за виконанням доккументів?
7. В яких документах відображається за виконанням доккументів? 
Рекомендовані  джерела:

I Нормативно-правові  акти: 
Конституція України, прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України, 28 червня 1996

року// Відомості Верховної Ради України (ВВР).- 1996.- N 30.- ст. 141
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Заняття № 7
Тема: Організація поточного зберігання документів.

План
1. Організація поточного зберігання документів. Номенклатура справ.
2. Формування справ.
3. Зберігання справ.
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Запитання для самоконтролю
Що таке номенклатура справ? Види номенклатур
Які вимоги до номенклатури справ?
Який порядок к складання номенклатури справ?
Як визначається строки зберігання справ?
Що розуміють під формування справ?
Як розташовуються документи в середині справи?
Який порядок зберігання справ?
Що таке заголовок справ?
Що таке індексація справ?
В чому полягає порядок оформлення та посвідчення номенклатури справ?

Заняття № 8 
Тема:  Підготовка справа до архівне зберігання документів.

План
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1. Поняття «архівні документи». Законодавчі основи організації архівної справи
в сучасній Україні. 

2. Підготовка справ до архівного зберігання.
3. Експертиза цінності документів.
4. Передача справ в архів. 
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зі зразками сучасних ділових паперів.  К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2003.  283 с.

Пашутинський Є.К. Діловодство кадрової служби.  К.: КНТ, 2010. 332 с.
Фельзер А.Б., Миссерман М.А. Делопроизводство. Справочное пособие.  К: Вища школа, 1987.

317 с.
Методичні  рекомендації  з  розробки  та  застосування  примірних  та  типових  номенклатур

справ.  /  ГАУ  при  КМ  України,  УДНДІАСД.   К.,  1997.   17  с.   URL:
http://www.archives.gov.ua/Law-base/Regulations/index.php?1997-m   (Дата  звернення
01.09.2018) 

Запитання для самоконтролю
Що розуміють під експертизою цінності документів?
Особливості діяльності експертних комісій
Який порядок складання та оформлення опису справ?
Який порядок передачі справ в архів?
Які   нормативно – правові акти регулюють архівну справу на Україні?
Структура та правові засади національного архівного фонду.
Організація роботи архіву. Поняття про організацію документів Національного 

http://www.archives.gov.ua/Law-base/Regulations/index.php?1997-m


архівного фонду України. 
Сутність обліку архівних документів. Вимоги до обліку архівних документів.
Основні напрями використання архівної інформації в юридичній діяльності.
Основні форми використання архівної інформації.



6. ТЕМАТИКА ТА ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Заняття № 1
 Тема: Особливості оформлення різних видів службових документів. 
Інформаційно – довідкові документи.

План
1. Поняття «службовий лист» та «ділове листування». 
2. Характеристика та правила написання окремих видів службових листів 
(лист - попередження, лист – прохання, інформаційні листи, лист – 
запрошення, супровідні листи, лист – нагадування, лист – підтвердження, 
гарантійний лист, рекламаційний лист, лист – вітання, рекомендаційний).

3. Характеристика та правила складання звітів, довідок 
4. Характеристика та правила складання актів, доповідних записок, 
пояснювальних записок.

Рекомендовані  джерела:

I Нормативно-правові  акти: 
Конституція України, прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України, 28 червня 1996
року// Відомості Верховної Ради України (ВВР).- 1996.- N 30.- ст. 141
 Про засади державної  мовної політики:  Закон від 03 липня 2012 року,   № 5029-VI //
Голос України від 10.08.2012 — № 146
Про Національний архівний фонд і архівні установи: Закон України від 24 грудня 1993

року,  N 3814-XII // Відомості Верховної Ради. - 1994.- N 15.- ст. 86.

 Про інформацію:  Закон України від 2 жовтня 1992 року ,  N 2657-XII  // ВВР. - 1992. - № 48.
- ст. 650 

Про електронні документи та електронний документообіг: Закон від 22 травня 2003 року ,  N
851-IV//  Відомості Верховної Ради (ВВР).- 2003.- N 36.- ст.275. 
Про електронний цифровий підпис: Закон від 22 травня 2003 року,  N 852-IV//   Відомості
Верховної Ради .-  2003.-  N 36.- ст.276 . 
Про доступ до публічної  інформації  : Закон України від13 січня 2011 року,  N 2939-VI //
Відомості Верховної Ради України (ВВР).- 2011.- N 32.- ст.314.
Про державну таємницю : Закон України від 21 січня 1994 року,  N 3855-XII // Відомості
Верховної Ради України (ВВР).- 1994.- N 16.- ст.93. 
 Про обов'язковий примірник документів:Закон України від 9 квітня 1999 року, N 595-

XIV  //Офіційний вісник України. - 1999. - №18. - Ст.776.
Про  звернення  громадян:  Закон  України  від  2  жовтня  1996  року,  №  393/96-ВР  //

Відомості Верховної Ради України.- 1996.- № 47.- ст.256 
Деякі питання документування управлінської діяльності: Постанова КМУ від 17 січня 2018

р. № 55  
 Про  геральдичні  знаки  -  емблеми  і  прапори  центральних  органів  виконавчої  влади

України:  Указ  Президента  України від  30  листопада  2000  року  ,  N  1271/2000  //
Офіційний вісник України. - 2000. - №49. - Ст.2113.

Про державну реєстрацію нормативних  актів  міністерств  та  інших  органів  державної
виконавчої  влади:  Указ  Президента  України  від   3  жовтня  1992 року ,  N 493/92   //
Зб.указів Президента України. № 4. - 1992. -  С.5-6.



Про Державний Герб України: Постанова Верховної Ради України від 19.02.1992, № 2137-
XII // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - №40. - Ст.592.
Про  затвердження  Правил  надання  послуг  поштового  зв'язку  :  Постанова  КМУ   від  5

березня 2009 р. , N 270 //Урядовий кур'єр.-.2009.-№ 63.

Інструкція про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах і 
організаціях.- Бюлетень норм.акт.міністерств і від.1991 р.- № 10.

Про проведення експертизи цінності документів: Постанова КМУ від 8 серпня 2007 р.,  N 
1004 // Офіційний вісник України.- 2007.- № 59.- С. 16.

Деякі питання документування управлінської діяльності: Постанова КМУ від 17 січня 2018 р. № 55 
URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55-2018-%D0%BF (дата звернення: 01.09.2018).

II Стандарти і класифікатори
ДСТУ 3843-99.  Державна уніфікована  система  документації.  Основні  положення:  -  К.:

Держстандарт України, 2000. - 7с.
ДСТУ 3844-99 Державна уніфікована система документації. Формуляр-  зразок. Вимоги

до побудови. - К.: Держстандарт України, 2000. - 8с.
ДСТУ  2732-94.  Діловодство  й  архівна  справа.  Терміни  та  визначення.  -  К.:

Держстандарт України, 1994. - 33с.
Державна  уніфікована  система  документації.  Уніфікована  система  організаційно-

розпорядчої  документації.  Вимоги  до  оформлювання  документів:  ДСТУ  4163-2003
/Держспоживстандарт України. - К., 2003. - 22 с. 

Державний класифікатор  управлінської  документації.  ДК 010-98.  -  К.:  Держстандарт
України, 1999.-50с.

III Навчальна література:
Основна:
Універсальний  довідник-практикум  з  ділових  паперів  /  [С.П.Бибик,  І.Л.Михно,

Л.О.Пустовіт, Г.М.Сюта].  К.: Довіра, 1998.  507 с.
Глушик С.В.  Сучасні  ділові  папери:  Нов.  Посіб.  для вищ.  та серед.  Навч.  закладів/  С.В.

Глушик, О.В. Дияк, С.В. Шевчук. – 3-те вид., переробл. і допов.   К.: А.С.К., 2001.  400с.
Діденко А.Н. Сучасне діловодство: Навчальний посібник. . К.: Либідь, 2006.384 с.
Козоріз В.П. Загальне і кадрове діловодство: Навч. Посібник. К., 2002. 231 с.
Корж  А.В.  Документознавство.  Зразки  документів  право  ділової  сфери:  Навчальний

посібник.  К.: КНТ, 2007. 316 с.
Кірочок О.Г.  Документування у менеджменті: Підручник. К.: Центр навчальної літератури,

2003. 216 с.
Мамрак А.В.  Українське  документування:  мова та  стиль:  Навчальний посібник.  Видання

третє. К.: Центр навчальної літератури, 2004. 364 с.
Молдованов  М.І.  Сучасний  діловий  документ:  зразки  найважливіших  документів

українською мовою.  К.: Техніка, 1992. 400 с.
Палеха Ю. І. Управлінське документування: Навч. посібник: У 2ч. ч.1. Ведення загальної

документації/ зі зразками сучасних ділових паперів.  К.: Вид  - во Євпроп ун-ту, 2003.
327 с.

Палеха Ю.І.  Управлінське документування: Навч. посібник, У 2ч. 4.2. Кадрове діловодство
зі зразками сучасних ділових паперів.  К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2003.  283 с.

Пашутинський Є.К. Діловодство кадрової служби.  К.: КНТ, 2010. 332 с.
Фельзер А.Б., Миссерман М.А. Делопроизводство. Справочное пособие.  К: Вища школа, 1987.

317 с.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55-2018-%D0%BF


Методичні  рекомендації  з  розробки та  застосування  примірних  та  типових  номенклатур
справ.  /  ГАУ  при  КМ  України,  УДНДІАСД.   К.,  1997.   17  с.   URL:
http://www.archives.gov.ua/Law-base/Regulations/index.php?1997-m (Дата  звернення
01.09.2018) 
Питання для самоконтролю.
1. Які документи відносять до інформаційно – довідкових?
2. Яка класифікація службових листів?
3. Назвіть ознаки тексту службового листа.
4. Охарактеризуйте  частини, з яких складається текст службового листа.
5. Які реквізити службового листа розташовують на бланку?
6. Що таке інформаційні листи?
7. Дайте визначення: лист - попередження, лист – прохання, інформаційні 
листи, лист – запрошення, супровідні листи, лист – нагадування, лист – 
підтвердження, гарантійний лист, рекламаційний лист, лист – вітання, 
рекомендаційний.
8. Дайте визначення поняттю «довідка»
9. Чим відрізняється доповідна записка від пояснювальної?
10. Що таке акт?

Заняття № 2

Тема: Особливості оформлення різних видів службових документів. 
Організаційно - розпорядчі документи.

План
1. Вимоги щодо розробки та прийняття організаційних документів: статут,
положення.
2. Вимоги щодо розробки організаційних документів: інструкції, правила.
3. Вимоги щодо розробки розпорядчих документів, що видаються на 
принципах єдиноначальності: наказ, витяг з наказу, постанова, розпорядження.
4. Вимоги щодо розробки розпорядчих документів, що видаються 
колегіальними органами: ухвала, вказівка, рішення, офіційне доручення.

Рекомендовані  джерела:
I Нормативно-правові  акти: 
Конституція України, прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України, 28 червня 1996
року// Відомості Верховної Ради України (ВВР).- 1996.- N 30.- ст. 141
 Про засади державної  мовної політики:  Закон від 03 липня 2012 року,   № 5029-VI //
Голос України від 10.08.2012 — № 146

 Про інформацію:  Закон України від 2 жовтня 1992 року ,  N 2657-XII  // ВВР. - 1992. - № 48.
- ст. 650 

Про електронні документи та електронний документообіг: Закон від 22 травня 2003 року ,  N
851-IV//  Відомості Верховної Ради (ВВР).- 2003.- N 36.- ст.275. 
Про електронний цифровий підпис: Закон від 22 травня 2003 року,  N 852-IV//   Відомості
Верховної Ради .-  2003.-  N 36.- ст.276 . 
 Про  геральдичні  знаки  -  емблеми  і  прапори  центральних  органів  виконавчої  влади

http://www.archives.gov.ua/Law-base/Regulations/index.php?1997-m


України:  Указ  Президента  України від  30  листопада  2000  року  ,  N  1271/2000  //
Офіційний вісник України. - 2000. - №49. - Ст.2113.

Про державну реєстрацію нормативних  актів  міністерств  та  інших  органів  державної
виконавчої  влади:  Указ  Президента  України  від   3  жовтня  1992 року ,  N 493/92   //
Зб.указів Президента України. № 4. - 1992. -  С.5-6.

Про Державний Герб України: Постанова Верховної Ради України від 19.02.1992, № 2137-
XII // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - №40. - Ст.592.
Про  затвердження  Правил  надання  послуг  поштового  зв'язку  :  Постанова  КМУ   від  5

березня 2009 р. , N 270 //Урядовий кур'єр.-.2009.-№ 63.

Інструкція про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах і 
організаціях.- Бюлетень норм.акт.міністерств і від.1991 р.- № 10.

Деякі питання документування управлінської діяльності: Постанова КМУ від 17 січня 2018 р. № 55 
URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55-2018-%D0%BF (дата звернення: 01.09.2018).

II Стандарти і класифікатори
ДСТУ 3843-99.  Державна уніфікована  система  документації.  Основні  положення:  -  К.:

Держстандарт України, 2000. - 7с.
ДСТУ 3844-99 Державна уніфікована система документації. Формуляр-  зразок. Вимоги

до побудови. - К.: Держстандарт України, 2000. - 8с.
ДСТУ  2732-94.  Діловодство  й  архівна  справа.  Терміни  та  визначення.  -  К.:

Держстандарт України, 1994. - 33с.
Державна  уніфікована  система  документації.  Уніфікована  система  організаційно-

розпорядчої  документації.  Вимоги  до  оформлювання  документів:  ДСТУ  4163-2003
/Держспоживстандарт України. - К., 2003. - 22 с. 

Державний класифікатор  управлінської  документації.  ДК 010-98.  -  К.:  Держстандарт
України, 1999.-50с.

III Навчальна література:
Основна:
Універсальний  довідник-практикум  з  ділових  паперів  /  [С.П.Бибик,  І.Л.Михно,

Л.О.Пустовіт, Г.М.Сюта].  К.: Довіра, 1998.  507 с.
Глушик С.В.  Сучасні  ділові  папери:  Нов.  Посіб.  для вищ.  та серед.  Навч.  закладів/  С.В.

Глушик, О.В. Дияк, С.В. Шевчук. – 3-те вид., переробл. і допов.   К.: А.С.К., 2001.  400с.
Діденко А.Н. Сучасне діловодство: Навчальний посібник. . К.: Либідь, 2006.384 с.
Козоріз В.П. Загальне і кадрове діловодство: Навч. Посібник. К., 2002. 231 с.
Корж  А.В.  Документознавство.  Зразки  документів  право  ділової  сфери:  Навчальний

посібник.  К.: КНТ, 2007. 316 с.
Кірочок О.Г.  Документування у менеджменті: Підручник. К.: Центр навчальної літератури,

2003. 216 с.
Мамрак А.В.  Українське  документування:  мова та  стиль:  Навчальний посібник.  Видання

третє. К.: Центр навчальної літератури, 2004. 364 с.
Молдованов  М.І.  Сучасний  діловий  документ:  зразки  найважливіших  документів

українською мовою.  К.: Техніка, 1992. 400 с.
Палеха Ю. І. Управлінське документування: Навч. посібник: У 2ч. ч.1. Ведення загальної

документації/ зі зразками сучасних ділових паперів.  К.: Вид  - во Євпроп ун-ту, 2003.
327 с.

Палеха Ю.І.  Управлінське документування: Навч. посібник, У 2ч. 4.2. Кадрове діловодство
зі зразками сучасних ділових паперів.  К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2003.  283 с.

Пашутинський Є.К. Діловодство кадрової служби.  К.: КНТ, 2010. 332 с.
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Фельзер А.Б., Миссерман М.А. Делопроизводство. Справочное пособие.  К: Вища школа, 1987.
317 с.

Методичні  рекомендації  з  розробки та  застосування  примірних  та  типових  номенклатур
справ.  /  ГАУ  при  КМ  України,  УДНДІАСД.   К.,  1997.   17  с.   URL:
http://www.archives.gov.ua/Law-base/Regulations/index.php?1997-m (Дата  звернення
01.09.2018) 

Питання для самоконтролю:
1. Який порядок затвердження і реєстрації Статуту? .'
2. Дайте    визначення    наказ,    інструкція,    правило,    статут,    

положення,
розпорядження.

3. Чим відрізняється наказ від витягу з наказу?
4. В яких випадках і ким видаються розпорядження (вказівки)? Порядок їх

оформлення.
5. Який порядок видачі і оформлення інструкцій?
6. Які документи відносяться до організаційних документів?
7. З яких частин складається текст постанови?
8. З якими посадовими особами погоджується проект наказу?
9. Які  документи  відносяться  до  розпорядчих     документів  створених  

на
принципах єдиноначальності?

10. Які   документи   відносяться   до   розпорядчих       документів   
створених
колегіальними органами?

11. З яких розділів складається текст статуту?
12. Чим відрізняється положення від статуту?
13. Чим відрізняється офіційне доручення від особистого? Якими 

реквізитами?
14. Який порядок затвердження статуту?

15. Чим відрізняється посадова інструкція від звичайної інструкції?

Заняття № 3 
Тема: Особливості оформлення різних видів службових документів. 
Документи з кадрових питань.

План
1. Загальна характеристика документів з кадрових питань. Особливості 
складання та
заповнення особової картки.
2. Особливості складання наказів та заяв в кадровому діловодстві.
3. Особливості складання інфомаційно - довідкових документів в 
кадровому справочинстві: автобіографія, резюме, рекомендаційний лист, 
анкета, характеристика, особовий листок.
4. Особливості ведення та заповнення трудових книжок.

http://www.archives.gov.ua/Law-base/Regulations/index.php?1997-m


5. Особливості складання пропозицій та скарг. Формування особової 
справи.
Рекомендовані  джерела:

I Нормативно-правові  акти: 
Конституція України, прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України, 28 червня 1996
року// Відомості Верховної Ради України (ВВР).- 1996.- N 30.- ст. 141
 Про засади державної  мовної політики:  Закон від 03 липня 2012 року,   № 5029-VI //
Голос України від 10.08.2012 — № 146

 Про інформацію:  Закон України від 2 жовтня 1992 року ,  N 2657-XII  // ВВР. - 1992. - № 48.
- ст. 650 

Про електронні документи та електронний документообіг: Закон від 22 травня 2003 року ,  N
851-IV//  Відомості Верховної Ради (ВВР).- 2003.- N 36.- ст.275. 
Про електронний цифровий підпис: Закон від 22 травня 2003 року,  N 852-IV//   Відомості
Верховної Ради .-  2003.-  N 36.- ст.276 . 
Про доступ до публічної  інформації  : Закон України від13 січня 2011 року,  N 2939-VI //
Відомості Верховної Ради України (ВВР).- 2011.- N 32.- ст.314.
Деякі питання документування управлінської діяльності: Постанова КМУ від 17 січня 2018

р. № 55  

Інструкція про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах і 
організаціях.- Бюлетень норм.акт.міністерств і від.1991 р.- № 10.

Деякі питання документування управлінської діяльності: Постанова КМУ від 17 січня 2018 р. № 55 
URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55-2018-%D0%BF (дата звернення: 01.09.2018).

II Стандарти і класифікатори
ДСТУ 3843-99.  Державна уніфікована  система  документації.  Основні  положення:  -  К.:

Держстандарт України, 2000. - 7с.
ДСТУ 3844-99 Державна уніфікована система документації. Формуляр-  зразок. Вимоги

до побудови. - К.: Держстандарт України, 2000. - 8с.
ДСТУ  2732-94.  Діловодство  й  архівна  справа.  Терміни  та  визначення.  -  К.:

Держстандарт України, 1994. - 33с.
Державна  уніфікована  система  документації.  Уніфікована  система  організаційно-

розпорядчої  документації.  Вимоги  до  оформлювання  документів:  ДСТУ  4163-2003
/Держспоживстандарт України. - К., 2003. - 22 с. 

Державний класифікатор  управлінської  документації.  ДК 010-98.  -  К.:  Держстандарт
України, 1999.-50с.

III Навчальна література:
Основна:
Універсальний  довідник-практикум  з  ділових  паперів  /  [С.П.Бибик,  І.Л.Михно,

Л.О.Пустовіт, Г.М.Сюта].  К.: Довіра, 1998.  507 с.
Глушик С.В.  Сучасні  ділові  папери:  Нов.  Посіб.  для вищ.  та серед.  Навч.  закладів/  С.В.

Глушик, О.В. Дияк, С.В. Шевчук. – 3-те вид., переробл. і допов.   К.: А.С.К., 2001.  400с.
Діденко А.Н. Сучасне діловодство: Навчальний посібник. . К.: Либідь, 2006.384 с.
Козоріз В.П. Загальне і кадрове діловодство: Навч. Посібник. К., 2002. 231 с.
Корж  А.В.  Документознавство.  Зразки  документів  право  ділової  сфери:  Навчальний

посібник.  К.: КНТ, 2007. 316 с.
Кірочок О.Г.  Документування у менеджменті: Підручник. К.: Центр навчальної літератури,

2003. 216 с.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55-2018-%D0%BF


Мамрак А.В.  Українське  документування:  мова та  стиль:  Навчальний посібник.  Видання
третє. К.: Центр навчальної літератури, 2004. 364 с.

Молдованов  М.І.  Сучасний  діловий  документ:  зразки  найважливіших  документів
українською мовою.  К.: Техніка, 1992. 400 с.

Палеха Ю. І. Управлінське документування: Навч. посібник: У 2ч. ч.1. Ведення загальної
документації/ зі зразками сучасних ділових паперів.  К.: Вид  - во Євпроп ун-ту, 2003.
327 с.

Палеха Ю.І.  Управлінське документування: Навч. посібник, У 2ч. 4.2. Кадрове діловодство
зі зразками сучасних ділових паперів.  К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2003.  283 с.

Пашутинський Є.К. Діловодство кадрової служби.  К.: КНТ, 2010. 332 с.
Фельзер А.Б., Миссерман М.А. Делопроизводство. Справочное пособие.  К: Вища школа, 1987.

317 с.
Методичні  рекомендації  з  розробки та  застосування  примірних  та  типових  номенклатур
справ.  /  ГАУ  при  КМ  України,  УДНДІАСД.   К.,  1997.   17  с.   URL:
http://www.archives.gov.ua/Law-base/Regulations/index.php?1997-m (Дата  звернення
01.09.2018) 

Запитання для самоконтролю
1. Реквізити і вимоги до написання автобіографії.
2. Як складаються заяви в кадровому справочинстві?
3. В якому порядку оформляється наказ про прийом на роботу?
4. Який порядок оформлення і зберігання трудових книжок?
5. Дайте поняття характеристики і розкрийте основні вимоги до її 

написання.
6. Які документи відносяться до кадрової документації?
7. Чим схожі трудова книжка та особова картка? .Чим відрізняються 

автобіографія від резюме?
8. Чим відрізняється наказ з особового складу від звичайного наказу?
9. Що таке особова справа?
10. Скільки розділів містить трудова книжка?
11. В якому відмінку зазначається ім'я, по - батькові, приз віще працівника 

в
таких документах, як трудова книжка, особова картка ?

12. Що таке вкладиш трудової книжки?
13. Що таке дублікат трудової книжки?
14. Скільки зберігається трудова книжка в архіві   підприємства у разі, 

якщо
працівник її не отримав?

15. Чи зазначаються стягнення в трудовій книжці?

Заняття № 4

Тема: Особливості оформлення різних видів службових документів. 
Документи в договірній та претензійній роботі. Обліково - фінансові 
документи.

План

http://www.archives.gov.ua/Law-base/Regulations/index.php?1997-m


1. Поняття договір. Договори в господарській діяльності.
2. Трудовий договір.
3. Документи в господарсько - претензійній діяльності: протокол 
розбіжностей до договору, комерційний акт, претензія.
4. Обліково - фінансові документи: квитанція, накладна, заявка, відомість.
Рекомендовані  джерела:

I Нормативно-правові  акти: 
Конституція України, прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України, 28 червня 1996
року// Відомості Верховної Ради України (ВВР).- 1996.- N 30.- ст. 141
 Про засади державної  мовної політики:  Закон від 03 липня 2012 року,   № 5029-VI //
Голос України від 10.08.2012 — № 146

 Про інформацію:  Закон України від 2 жовтня 1992 року ,  N 2657-XII  // ВВР. - 1992. - № 48.
- ст. 650 

Про електронні документи та електронний документообіг: Закон від 22 травня 2003 року ,  N
851-IV//  Відомості Верховної Ради (ВВР).- 2003.- N 36.- ст.275. 
Про електронний цифровий підпис: Закон від 22 травня 2003 року,  N 852-IV//   Відомості
Верховної Ради .-  2003.-  N 36.- ст.276 . 
Про доступ до публічної  інформації  : Закон України від13 січня 2011 року,  N 2939-VI //
Відомості Верховної Ради України (ВВР).- 2011.- N 32.- ст.314.
Деякі питання документування управлінської діяльності: Постанова КМУ від 17 січня 2018

р. № 55  

Інструкція про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах і 
організаціях.- Бюлетень норм.акт.міністерств і від.1991 р.- № 10.

Деякі питання документування управлінської діяльності: Постанова КМУ від 17 січня 2018 р. № 55 
URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55-2018-%D0%BF (дата звернення: 01.09.2018).

II Стандарти і класифікатори
ДСТУ 3843-99.  Державна уніфікована  система  документації.  Основні  положення:  -  К.:

Держстандарт України, 2000. - 7с.
ДСТУ 3844-99 Державна уніфікована система документації. Формуляр-  зразок. Вимоги

до побудови. - К.: Держстандарт України, 2000. - 8с.
ДСТУ  2732-94.  Діловодство  й  архівна  справа.  Терміни  та  визначення.  -  К.:

Держстандарт України, 1994. - 33с.
Державна  уніфікована  система  документації.  Уніфікована  система  організаційно-

розпорядчої  документації.  Вимоги  до  оформлювання  документів:  ДСТУ  4163-2003
/Держспоживстандарт України. - К., 2003. - 22 с. 

Державний класифікатор  управлінської  документації.  ДК 010-98.  -  К.:  Держстандарт
України, 1999.-50с.

III Навчальна література:
Основна:
Універсальний  довідник-практикум  з  ділових  паперів  /  [С.П.Бибик,  І.Л.Михно,

Л.О.Пустовіт, Г.М.Сюта].  К.: Довіра, 1998.  507 с.
Глушик С.В.  Сучасні  ділові  папери:  Нов.  Посіб.  для вищ.  та серед.  Навч.  закладів/  С.В.

Глушик, О.В. Дияк, С.В. Шевчук. – 3-те вид., переробл. і допов.   К.: А.С.К., 2001.  400с.
Діденко А.Н. Сучасне діловодство: Навчальний посібник. . К.: Либідь, 2006.384 с.
Козоріз В.П. Загальне і кадрове діловодство: Навч. Посібник. К., 2002. 231 с.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55-2018-%D0%BF


Корж  А.В.  Документознавство.  Зразки  документів  право  ділової  сфери:  Навчальний
посібник.  К.: КНТ, 2007. 316 с.

Кірочок О.Г.  Документування у менеджменті: Підручник. К.: Центр навчальної літератури,
2003. 216 с.

Мамрак А.В.  Українське  документування:  мова та  стиль:  Навчальний посібник.  Видання
третє. К.: Центр навчальної літератури, 2004. 364 с.

Молдованов  М.І.  Сучасний  діловий  документ:  зразки  найважливіших  документів
українською мовою.  К.: Техніка, 1992. 400 с.

Палеха Ю. І. Управлінське документування: Навч. посібник: У 2ч. ч.1. Ведення загальної
документації/ зі зразками сучасних ділових паперів.  К.: Вид  - во Євпроп ун-ту, 2003.
327 с.

Палеха Ю.І.  Управлінське документування: Навч. посібник, У 2ч. 4.2. Кадрове діловодство
зі зразками сучасних ділових паперів.  К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2003.  283 с.

Пашутинський Є.К. Діловодство кадрової служби.  К.: КНТ, 2010. 332 с.
Фельзер А.Б., Миссерман М.А. Делопроизводство. Справочное пособие.  К: Вища школа, 1987.

317 с.
Методичні  рекомендації  з  розробки та  застосування  примірних  та  типових  номенклатур
справ.  /  ГАУ  при  КМ  України,  УДНДІАСД.   К.,  1997.   17  с.   URL:
http://www.archives.gov.ua/Law-base/Regulations/index.php?1997-m (Дата  звернення
01.09.2018) 

Запитання для самоконтролю
1. Принципи претензійної роботи, нормативне забезпечення.
2. Який порядок складання комерційного акта.
3. Назвіть основні реквізити претензії і порядок її пред'явлення.
4. Розкрийте поняття представництва за дорученням.
5. Які документи належать до обліково - фінансових?
6. З яких частин складається будь - якій договір?
7. Особливості прийняття договору
8. Реквізити протоколу розбіжностей.
9. З яким документом порівнюють претензію
10. Особливості складання відповіді на претензію.
11. Особливості побудови реквізиту «текст» відомості

Заняття № 5
Тема:  Реєстрація документів. 

План
1. Прийом, попередній розгляд документів
2.  Реєстрація документів. Форми реєстраційної роботи.

Запитання для самоконтролю
1. Що таке доставка документів і які правила проведення прийому 

документів?
2. Що таке первинна обробка документів?
3. Як відбувається передача документів структурним підрозділам?
4. Що таке попередній розгляд документа? Яка посадова особа уповноважена 

http://www.archives.gov.ua/Law-base/Regulations/index.php?1997-m


це робити?
5. Що таке реєстрація документа? Які види реєстрації існують?
Рекомендовані  джерела:

I Нормативно-правові  акти: 
Конституція України, прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України, 28 червня 1996
року// Відомості Верховної Ради України (ВВР).- 1996.- N 30.- ст. 141
 Про засади державної  мовної політики:  Закон від 03 липня 2012 року,   № 5029-VI //
Голос України від 10.08.2012 — № 146
Про Національний архівний фонд і архівні установи: Закон України від 24 грудня 1993

року,  N 3814-XII // Відомості Верховної Ради. - 1994.- N 15.- ст. 86.

 Про інформацію:  Закон України від 2 жовтня 1992 року ,  N 2657-XII  // ВВР. - 1992. - № 48.
- ст. 650 

Про електронні документи та електронний документообіг: Закон від 22 травня 2003 року ,  N
851-IV//  Відомості Верховної Ради (ВВР).- 2003.- N 36.- ст.275. 
Про електронний цифровий підпис: Закон від 22 травня 2003 року,  N 852-IV//   Відомості
Верховної Ради .-  2003.-  N 36.- ст.276 . 
Про доступ до публічної  інформації  : Закон України від13 січня 2011 року,  N 2939-VI //
Відомості Верховної Ради України (ВВР).- 2011.- N 32.- ст.314.
Про державну таємницю : Закон України від 21 січня 1994 року,  N 3855-XII // Відомості
Верховної Ради України (ВВР).- 1994.- N 16.- ст.93. 
 Про обов'язковий примірник документів:Закон України від 9 квітня 1999 року, N 595-

XIV  //Офіційний вісник України. - 1999. - №18. - Ст.776.
Про  звернення  громадян:  Закон  України  від  2  жовтня  1996  року,  №  393/96-ВР  //

Відомості Верховної Ради України.- 1996.- № 47.- ст.256 
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Заняття № 6
Тема:  Контроль за виконанням документів. 

План
1. Поняття контролю за виконанням документів.
2. Строки виконання документів.
3. Види та форми контролю.

Запитання для самоконтролю
1. Що таке контроль за виконанням документів?
2. Види строків виконання документів?

http://www.archives.gov.ua/Law-base/Regulations/index.php?1997-m


3.Якими нормативно-правовими актами регулюється встановлення строків 
виконання документів?

4 Види контролю за виконанням документів?
5. Попередній контроль за виконанням документів
6. Форми контролю за виконанням доккументів?
7. В яких документах відображається за виконанням доккументів? 
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Заняття № 7
Тема: Організація поточного зберігання документів.

План
1. Організація поточного зберігання документів. Номенклатура справ.
2. Формування справ.
3. Зберігання справ.
Рекомендовані  джерела:
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організаціях.- Бюлетень норм.акт.міністерств і від.1991 р.- № 10.
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Запитання для самоконтролю
1. Що таке номенклатура справ? Види номенклатур
2. Які вимоги до номенклатури справ?
3. Який порядок к складання номенклатури справ?
4. Як визначається строки зберігання справ?
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5. Що розуміють під формування справ?
6. Як розташовуються документи в середині справи?
7. Який порядок зберігання справ?
8. Що таке заголовок справ?
9. Що таке індексація справ?
10.В чому полягає порядок оформлення та посвідчення номенклатури справ?

Заняття № 8 
Тема:  Підготовка справа до архівне зберігання документів.

План

1. Поняття «архівні документи». Законодавчі основи організації архівної справи
в сучасній Україні. 
2. Підготовка справ до архівного зберігання.
3. Експертиза цінності документів.
4. Передача справ в архів. 

I Нормативно-правові  акти: 
Конституція України, прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України, 28 червня 1996
року// Відомості Верховної Ради України (ВВР).- 1996.- N 30.- ст. 141
 Про засади державної  мовної політики:  Закон від 03 липня 2012 року,   № 5029-VI //
Голос України від 10.08.2012 — № 146
Про Національний архівний фонд і архівні установи: Закон України від 24 грудня 1993

року,  N 3814-XII // Відомості Верховної Ради. - 1994.- N 15.- ст. 86.

 Про інформацію:  Закон України від 2 жовтня 1992 року ,  N 2657-XII  // ВВР. - 1992. - № 48.
- ст. 650 

Про електронні документи та електронний документообіг: Закон від 22 травня 2003 року ,  N
851-IV//  Відомості Верховної Ради (ВВР).- 2003.- N 36.- ст.275. 
Про електронний цифровий підпис: Закон від 22 травня 2003 року,  N 852-IV//   Відомості
Верховної Ради .-  2003.-  N 36.- ст.276 . 
Про доступ до публічної  інформації  : Закон України від13 січня 2011 року,  N 2939-VI //
Відомості Верховної Ради України (ВВР).- 2011.- N 32.- ст.314.
Про державну таємницю : Закон України від 21 січня 1994 року,  N 3855-XII // Відомості
Верховної Ради України (ВВР).- 1994.- N 16.- ст.93. 
 Про обов'язковий примірник документів:Закон України від 9 квітня 1999 року, N 595-

XIV  //Офіційний вісник України. - 1999. - №18. - Ст.776.
Про  звернення  громадян:  Закон  України  від  2  жовтня  1996  року,  №  393/96-ВР  //

Відомості Верховної Ради України.- 1996.- № 47.- ст.256 
Деякі питання документування управлінської діяльності: Постанова КМУ від 17 січня 2018

р. № 55  
 Про  геральдичні  знаки  -  емблеми  і  прапори  центральних  органів  виконавчої  влади

України:  Указ  Президента  України від  30  листопада  2000  року  ,  N  1271/2000  //
Офіційний вісник України. - 2000. - №49. - Ст.2113.

Про державну реєстрацію нормативних  актів  міністерств  та  інших  органів  державної
виконавчої  влади:  Указ  Президента  України  від   3  жовтня  1992 року ,  N 493/92   //
Зб.указів Президента України. № 4. - 1992. -  С.5-6.



Про Державний Герб України: Постанова Верховної Ради України від 19.02.1992, № 2137-
XII // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - №40. - Ст.592.
Про  затвердження  Правил  надання  послуг  поштового  зв'язку  :  Постанова  КМУ   від  5

березня 2009 р. , N 270 //Урядовий кур'єр.-.2009.-№ 63.

Інструкція про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах і 
організаціях.- Бюлетень норм.акт.міністерств і від.1991 р.- № 10.

Про проведення експертизи цінності документів: Постанова КМУ від 8 серпня 2007 р.,  N 
1004 // Офіційний вісник України.- 2007.- № 59.- С. 16.

Деякі питання документування управлінської діяльності: Постанова КМУ від 17 січня 2018 р. № 55 
URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55-2018-%D0%BF (дата звернення: 01.09.2018).

II Стандарти і класифікатори
ДСТУ 3843-99.  Державна уніфікована  система  документації.  Основні  положення:  -  К.:

Держстандарт України, 2000. - 7с.
ДСТУ 3844-99 Державна уніфікована система документації. Формуляр-  зразок. Вимоги

до побудови. - К.: Держстандарт України, 2000. - 8с.
ДСТУ  2732-94.  Діловодство  й  архівна  справа.  Терміни  та  визначення.  -  К.:

Держстандарт України, 1994. - 33с.
Державна  уніфікована  система  документації.  Уніфікована  система  організаційно-

розпорядчої  документації.  Вимоги  до  оформлювання  документів:  ДСТУ  4163-2003
/Держспоживстандарт України. - К., 2003. - 22 с. 

Державний класифікатор  управлінської  документації.  ДК 010-98.  -  К.:  Держстандарт
України, 1999.-50с.

III Навчальна література:
Основна:
Універсальний  довідник-практикум  з  ділових  паперів  /  [С.П.Бибик,  І.Л.Михно,

Л.О.Пустовіт, Г.М.Сюта].  К.: Довіра, 1998.  507 с.
Глушик С.В.  Сучасні  ділові  папери:  Нов.  Посіб.  для вищ.  та серед.  Навч.  закладів/  С.В.

Глушик, О.В. Дияк, С.В. Шевчук. – 3-те вид., переробл. і допов.   К.: А.С.К., 2001.  400с.
Діденко А.Н. Сучасне діловодство: Навчальний посібник. . К.: Либідь, 2006.384 с.
Козоріз В.П. Загальне і кадрове діловодство: Навч. Посібник. К., 2002. 231 с.
Корж  А.В.  Документознавство.  Зразки  документів  право  ділової  сфери:  Навчальний

посібник.  К.: КНТ, 2007. 316 с.
Кірочок О.Г.  Документування у менеджменті: Підручник. К.: Центр навчальної літератури,

2003. 216 с.
Мамрак А.В.  Українське  документування:  мова та  стиль:  Навчальний посібник.  Видання

третє. К.: Центр навчальної літератури, 2004. 364 с.
Молдованов  М.І.  Сучасний  діловий  документ:  зразки  найважливіших  документів

українською мовою.  К.: Техніка, 1992. 400 с.
Палеха Ю. І. Управлінське документування: Навч. посібник: У 2ч. ч.1. Ведення загальної

документації/ зі зразками сучасних ділових паперів.  К.: Вид  - во Євпроп ун-ту, 2003.
327 с.

Палеха Ю.І.  Управлінське документування: Навч. посібник, У 2ч. 4.2. Кадрове діловодство
зі зразками сучасних ділових паперів.  К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2003.  283 с.

Пашутинський Є.К. Діловодство кадрової служби.  К.: КНТ, 2010. 332 с.
Фельзер А.Б., Миссерман М.А. Делопроизводство. Справочное пособие.  К: Вища школа, 1987.

317 с.
Методичні  рекомендації  з  розробки та  застосування  примірних  та  типових  номенклатур

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55-2018-%D0%BF


справ.  /  ГАУ  при  КМ  України,  УДНДІАСД.   К.,  1997.   17  с.   URL:
http://www.archives.gov.ua/Law-base/Regulations/index.php?1997-m   (Дата  звернення
01.09.2018) 

Запитання для самоконтролю
1. Що розуміють під експертизою цінності документів?
2. Особливості діяльності експертних комісій
3. Який порядок складання та оформлення опису справ?
4. Який порядок передачі справ в архів?
5. Які   нормативно – правові акти регулюють архівну справу на Україні?
6. Структура та правові засади національного архівного фонду.
7. Організація роботи архіву. Поняття про організацію документів 
Національного архівного фонду України. 
8. Сутність обліку архівних документів. Вимоги до обліку архівних 
документів.
9. Основні напрями використання архівної інформації в юридичній 
діяльності. Основні форми використання архівної інформації.

http://www.archives.gov.ua/Law-base/Regulations/index.php?1997-m


7. ТЕМАТИКА ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ТА

ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ ЗДОБУВАЧІВ

1.  Тема:  Документ як система.
План

I   Теоретична частина - відповіді на питання:
1. Основні елементи діловодства.  Аналіз законодавства про діловодство в 
Україні.
2. Поняття «документ», його якості, ознаки , функції. Класифікація 
документів.
3. Поняття «уніфікація» та «стандартизація». Поняття та особливості 
складання формуляра – зразка.
4. Бланк документа. Складання та оформлення документів.

II   Практична частина.
Складання формуляра – зразка та різноманітних бланків документів.

Завдання для студентів
1.Підготувати реферати:

 Історичний розвиток справочинства.
 Матеріальна основа документа.
 Секретні документи. Законодавство щодо державної таємниці 

України.
2. Законспектувати  тему « Розмноження документів», зробити невелике 
повідомлення.
3.  Законспектувати  тему « Підготовка документів на комп’ютері», зробити 
невелике повідомлення.
4. Скласти міні лексикон до теми.
5. Скласти 10 тестів до теми.

2. Тема: Особливості оформлення різних видів службових документів. 
Інформаційно – довідкові документи та документи колегіальних органів. 
Офіційно – особисті документи.

План
1. Поняття «службовий лист» та «ділове листування». Класифікація 
службових листів. Загальні правила щодо оформлення службових листів.

2. Характеристика та правила написання окремих видів службових листів 
(лист - попередження, лист – прохання, інформаційні листи, лист – 
запрошення, супровідні листи, лист – нагадування, лист – підтвердження, 
гарантійний лист, рекламаційний лист, лист – вітання, рекомендаційний).

3. Характеристика та правила складання факсів, службових телеграм, 
телефонограм, звіті, довідок 



4. Характеристика та правила складання актів, доповідних записок, 
пояснювальних записок, прес – реліз. 

5. Характеристика та правила складання протоколу та витягу з протоколу. 
Характеристика та правила складання особисто – офіційних документів: 
доручення, заяви, посвідчення, розписка.

6. Характеритсика та правила складання особисто – офіційних документів: 
доручення, заява, посвідчення, розписка.

Завдання для студентів
1.Підготувати реферати:

 Міжнародне листування.
 Характеристика статті та її оформлення.

2. Законспектувати  тему « Факс, стенограма», зробити невелике повідомлення.
3.  Законспектувати  тему « Конспект, тези», зробити невелике повідомлення.
4. Скласти міні лексикон до теми.
5. Скласти 10 тестів до теми.
6. Виконати практичні завдання :
А)Написати протокол загальних зборів студентів вашого факультету з 
таким порядком денним:
 1. Про успішність та трудову дисципліну.
2. Про результати проведення науково – практичної конференції. .
Б) Написати лист-пропозицію до деканату факультету, де ви навчаєтеся, 
щодо навчального процесу. Указати реквізити цього листа.
В)  Написати лист-відповідь (про відмову у співробітництві, про згоду 
працювати над проектом, про прийняття пропозицій щодо проведення 
екскурсії в художній музей). 
Г) Написати лист-прохання (про  зустріч співробітника фірми, про 
надсилання навчальної літератури, про надсилання реквізитів  рахунку) .
Д)Написати лист-попередження (про недобросовісну конкуренцію, про 
невчасний розрахунок за товар, про запізнення з розвантаженням товару на 
складі)
Е)Написати пояснювальну записку про порушення трудової дисципліни 
студентами вашої групи.
Ж)Написати доповідну записку проректорові з навчальної роботи з 
пропозицією внести зміни до навчального плану.
З) Написати список студентів, які отримують підвищену та звичайну 
стипендії.

3. Тема: Особливості оформлення різних видів службових документів. 
Організаційно - розпорядчі документи.

План

1. Вимоги щодо розробки та прийняття організаційних документів: статут,



положення.
2. Вимоги щодо розробки організаційних документів: інструкції, правила.
3. Вимоги щодо розробки розпорядчих документів, що видаються на 
принципах
єдиноначальності: наказ, витяг з наказу, постанова, розпорядження.
4. Вимоги щодо розробки розпорядчих документів, що видаються 
колегіальними органами: ухвала, вказівка, рішення, офіційне доручення.

Завдання для студентів
 1 .Скласти статут
2. Скласти положення
3. Скласти посадову інструкцію.
4. Скласти міні лексикон до теми.
5. Скласти 10 тестів до теми.
6. Дайте відповіді на питання

0. Наведіть приклади форс - мажорних обставин.
1. Що передбачає розділ у статуї «Зміни законодавства» ?
2. Які реквізити містить титульний лист статуту?
3. На які дві групи поділяються інструкції?
4. З яких розділів складається текст статуту?

7 Скласти документи 
А) Скласти наказ по факультету, на якому навчаєтесь, про відрахування 
студентів з університету за неуспішність.
Б) Скласти наказ про створення юридичної консультації «Юридична клініка», 
в якій студенти юридичного факультету отримають можливість здобути 
практичний досвід у        і юридичній діяльності.
Увага! Пам 'ятайте, що при створенні підрозділу призначають завідувача або
керівника, а також розробляють положення про діяльність цього утворення.
В) Зробить витяг з наказу про створення «Юридичної клініки»
Г) Скласти розпорядження декану факультету про проведення дня студента на 
юридичному факультеті.
Д) Скласти вказівку про заборону палити на території ВУЗу.
Е) Скласти доручення, видане ЗАТ «Меридіан» юрисконсульту Соболенко 
В.Ю. вести справу у Бердянському райсуді.
Увага! Юрисконсульту необхідні такі права: визнати позов, надати докази, 
отримати копії судових документів.
Ж) Скласти доручення заступникові директора заводу «Сільмаш» видане 

директором для ведення переговорів з фірмою «Битмаш»
Увага! Для виконання представницьких функцій директор заводу «Сільмаш» 
надає право надати і отримати необхідні довідки, розписуватись від імені 
директора, але не підписувати жоден договір.



З) Скласти ухвалу виконавчого комітету Луначарської районної ради 
народних депутатів про виділення землі громадянам, що мають статус 
учасників великої вітчизняної війни.

Увага! Перш ніж: приймати рішення виконавчий комітет розглянув заяви 
громадян. Рішення прижалось згідно з «Положенням про пільги учасників 
Великої вітчизняної війни».

4.   Тема: Особливості оформлення різних видів службових документів. 
Документи з кадрових питань.

План
1. Загальна характеристика документів з кадрових питань. Особливості 
складання та
заповнення особової картки.
2. Особливості складання наказів та заяв в кадровому справочинстві.
3. Особливості складання інфомаційно - довідкових документів в 
кадровому справочинстві: автобіографія, резюме, рекомендаційний лист, 
анкета, характеристика, особовий листок.
4. Особливості ведення та заповнення трудових книжок.
5. Особливості складання пропозицій та скарг. Формування особової 
справи.

Завдання для студентів  
1. Скласти міні лексикон до теми.
2. Скласти 10 тестів до теми.
3. Реферат на   тему: «Складання резюме»
4. Скласти характеристику на юриста підприємства.
5. Підготуйте проекти наказів: про прийняття на роботу, про звільнення з 

роботи, про переведення на іншу роботу, про притягнення до 
дисциплінарної відповідальності (прізвище і мотиви добирайте довільно).

6. Скласти кадрові документи: автобіографію, резюме, рекомендаційний 
лист. Зазначити номера і назви реквізитів відповідно до формуляра - 
зразка.

7. Скласти характеристику на юриста підприємства.

5. Тема: Особливості оформлення різних видів службових документів. 
Документи в договірній та претензійній роботі. обліково - фінансові 
документи.

План
1. Поняття договір. Договори в господарській діяльності.
2. Трудовий договір та контракт.
3. Документи в господарсько - претензійній діяльності: протокол 
розбіжностей до договору, комерційний акт, претензія.
4. Обліково - фінансові документи: квитанція, накладна, заявка, відомість.



Завдання для студентів
1. Скласти міні лексикон до теми.
2. Скласти 10 тестів до теми.
3. Скласти претензійний лист.
4. Скласти трудовий договір, використовуючи типову форму.
5. Скласти накладну на отримання матеріальних цінностей.

6. Тема: Організація служби справочинства на підприємстві 
документообіг.

План

1. Організація служби справочинства:
1.1 Поняття, мета, функції служби справочинства.
1.2 Організаційні форми та структура.
1.3 Нормативна регламентація служби справочинства.

2. Поняття «документообіг», «документопотік»

Завдання для студентів
1. Скласти міні лексикон до теми.
2. Скласти 10 тестів до теми.
3. Реферат на тему « Робота з документами під грифом «секретно».
4. Скласти службовий лист, додати реквізити, які б свідчили, що цей документ

пройшов попередній розгляд, реєстрацію, його поставлено на контроль.
5. Скласти схематичне зображення структури служби справочинства.

7. Тема: Прийом, попередній розгляд і реєстрація документів. контроль з а
виконанням документів.

План
1. Прийом, попередній розгляд документів
2.  Реєстрація документів. Форми реєстраційної роботи.
3.  Контроль за виконанням документів. 

Завдання для студентів
1. Скласти міні лексикон до теми.
2. Скласти 10 тестів до теми.
3. Реферат на тему «Електронний документообіг».
4. Скласти казку про подорож документа, починаючи її словами: « Був собі 

документ, якій дуже хотів подорожувати. Секретар почув це бажання та 
відправив його...»

5. Скласти схему руху документа з моменту його створення або прийняття до 
моменту відправлення в архів.



8. Тема: Організація поточного зберігання документів.
План

1. Організація поточного зберігання документів. Номенклатура справ.
2. Формування справ.
3. Зберігання справ.

Завдання для студентів
1. Скласти номенклатуру справ юридичного відділу підприємства.
2. Скласти номенклатуру справ кадрового відділу підприємства.
3. Скласти номенклатуру справ приватного підприємства.
4. Підготувати макет сформованної справи  судового провадження.
5. Підготувати макет справи “Договори” юридичного відділу підприємства.
6. Підготувати макет особової справи.

9. Тема: Архівне зберігання документів.
План

1. Поняття «архівні документи». Законодавчі основи організації архівної справи
в сучасній Україні. 
2.Архівна  система.,  система  архівних  установ  та  мережа  архівних  установ
України. Національний архівний фонд України. Архіви судів, правоохоронних
та правозахисних органів України.
3. Підготовка справ до архівного зберігання. Експертиза цінності документів.
4. Передача справ в архів. Фондування документів. 
5. Організація роботи архіву. Забезпечення цілісності документів в архіві.
6. Особливості організації зберігання електронних документів в архівних 
установах.
 
Завдання для студентів
1. Скласти міні лексикон до теми.
2. Скласти 10 тестів до теми.
3. Реферат на тему «Реформування архівної справи на Україні».
4. Скласти схему архівної   системи на Україні. 
5. Розробити правила зберігання електронних документів в установі (зі всіма 

необхідними реквізитами)

10.  Тема: Організаційно- правові засади електронного документообігу. 
План

1. Поняття електронний документ, електронний цифровий підпис. 
2. Аналіз законодавства в сфері використання електронних документів. 
3. Порядок  використання електронних документів та електронного цифрового

підпису. 
4. Сучасний  стан  питання  застосування  інформаційних  технологій  в

справочинстві.



Завдання для студентів
1.  Підготувати  реферат  на  тему  “Правове  регулювання  електронного
документообігу в Україні”.
2.  Підготувати  реферат  на  тему  “Проблеми  правового  регулювання
електронного документообігу в Україні”.
3. Підготувати доповідь з викоритсанням компютерних презентацій на тему 
“Особливості застосування електронного цифрового підпису”.



8. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

Тест 1 Скільки рядків тексту можна переносити на наступну сторінку:
1. Не менш 2
2. не менш 3 
3. Не менш 4
4. Не можна переносити
Тест 2 З якої сторінки починається нумерація сторінок у документах, оформлених на 2 і більше аркушах:

1. З другої
2. З четвертої
3. З першої
4. З третьої

 Тест 3 Як називаються рубрики, які більше за абзац?
1. стаття
2. пункт
3. Розділ
4. Частина
Тест №4. Спонукати адресата скористатися певними послугами є метою: 
1.листа-повідомлення; 
2.рекламного листа; 
3.листа-нагадування.
4.Рекламаційного листа
Тест 5  За походженням виділяють такі види документів:
 1. вхідні, вихідні
 2.  типові, індивідуальні
 3.  службові,   особисті
4. Юридичної особи, фізичної особи.
Тест 6. Повна копія відправленого з підприємства, установи, організації документа – це:
 1) витяг;
 2) копія;
 3) оригінал;
4) відпуск
Тест 7. Група реквізитів та їх постійних частин, відтворена на бланку документа як єдиний блок, – це:
 1) бланк;
 2) формуляр-зразок;
 3) штамп
4) трафарет
Тест 8. Дозволяється  використовувати інтервал між реквізитами:
1) 1- міжрядковий інтервал;
2) 1,5 – 3 – міжрядковий інтервал;
3) 2 – міжрядковий інтервал.
4) межу не встановлено
Тест 9. У констатуючій частині тексту наказу містяться такі елементи:
1) зазначено виконавців;
2) викладено мету видання наказу;
3) оформлено розпорядження керівника.
4) зазначено відповідального за виконання наказу в цілому
Тест10  Поля документу повинні бути :
1) праве-2, ліве – 3, верхнє, нижнє – 2  см.
2) праве-1, ліве – 3, верхнє, нижнє – 1  см.
3) праве-1, ліве – 3, верхнє, нижнє – 2  см.
4) праве-1, ліве – 2, верхнє, нижнє – 1  см.
Тест 11  Документом у діловодстві є:
 1) офіційне посвідчення особи;
 2) матеріальний носій фіксованої інформації;
 3) засіб фіксації певним чином на спеціальному матеріалі інформації про факти, події, явища об’єктивної 
дійсності та розумової діяльності людини
4) матеріальний об’єкт з зафіксованою за встановленими правилами інформацією.



Тест 12  За місцем виникнення виділяють такі види документів:
 1) вхідні; вихідні;
 2) типові, індивідуальні
 3) документи структурного підрозділу і архіву
4)централізовані, локальні
Тест 13  На бланках дату підписання документа ставлять:
 1) під текстом справа;
 2) у правій верхній частині під назвою виду документа і заголовком;
 3) у лівій верхній частині разом з індексом на спеціально відведеному для цього місці, перед текстом
4) в будь – якому вільному місці
Тест 14  Віза – це:
 1) зовнішнє узгодження документа;
 2) внутрішнє узгодження документа;
 3) підтвердження справжності інформації
4) невелике розпорядження керівника, оформлене на документі. 
Тест 15. Відокремлення  складових частин тексту називається:
 1) нумерацією;
 2) рубрикацією;
 3) перфорацією
4)  текстуванням
 Тест 16  За складністю документи поділяються на: 
1) односкладові і складні; 
2) односкладові і багатоскладові; 
3) прості , складні
4) одно аспектні, багатоаспектні 
Тест 17  Гриф погодження: 
1) засвідчує підпис; 
2) здійснює компетентну оцінку змісту; 
3) реквізит, якій  засвідчує юридичну силу документу
4).  Об’єднує інформацію двох документів
Тест 18  Чи переноситься у  витяг з наказу констатуюча частина: 
1)Ні
2)Да
3)Тільки якщо вона містить посилання на нормативно- правовий акт
4)Тільки в наказах вищестоящих органів
Тест 19. Нумерація сторінок проставляється: 
1) на верхньому березі посередині; 
2) на верхньому березі справа; 
3) внизу посередині
4) . внизу справа
Тест 20. Накази видаються: 
1) керівником підприємства; 
2) колегіальним органом підприємства; 
3) керівниками колегіальних органів.
4) керівником структурного підрозділу підприємства
Тест 21. Назва виду документа наводиться у всіх документах, крім: 
1) листів;
2) актів; 
3)доручення. 
4) претензії
Тест22. За джерелом виникнення документи поділяються на: 
1) рукописні і машинописні; 
2) внутрішні і зовнішні; 
3) первинні і вторинні. 
4) особисті і  службові
Тест 23. Якщо особа, яка повинна підписати документ відсутня дозволяється: 
1) Проставляти косу риску біля назви посади
2) Напроти назви посади зазначити «виконуючий обов’язки»
3) Передрукувати документ з прізвищем тієї особи, яка буде підписувати документ
4) Нижче  реквізиту 23  зазначити посаду, прізвище, ініціали особи, яка підпише документ



Тест 24. У стислих протоколах: 
1) усі виступи записано дослівно; 
2) містяться прізвище доповідачів та тема доповіді; 
3)фіксуються тільки ухвали. 
4)Містяться тільки прізвище тих, хто виступав
Тест 25. Пояснювальна записка: 

1. з’ясовує зміст певних положень; 
2. підтверджує ті чи інші факти; 
3. подає причину тих чи інших фактів
4. висловлює думку з приводу якої-небудь роботи. 

Тест 26. Обов’язків елемент документа, без якого він не може бути розглянутим і не має юридичної сили
називають: 
1) формуляром – зразком; 
2) реквізитом ; 
3) бланком
4) шрифт 
Тест 27. Обов’язковою умовою для проставлення позначки про державну реєстрацію є: 
1) приналежність документу до державного органу; 
2) підпис  керівника державної структури; 
3) наявність в документі норми права
4) одноразовий характер дії
Тест 28 За формою документи поділяються на: 
1)первинні, вторинні; 
2)типові, індивідуальні; 
3)односкладові і складні. 
4) оформлені на папері формату А4 і А5
Тест 29. За секретністю документи поділяються на: 
1)ДСК, секретні, цілком секретні; 
2)Таємні, конфеденційні, ДСК; 
3)ДСК, таємні, дуже таємні. 
4)Прості, таємні
Тест 30. За строками зберігання документи поділяються на: 
1)постійного зберігання, тривалого (понад 10 років) і тимчасового (до 10 років); 
2)постійного зберігання, тривалого (понад 25 років) і тимчасового (до 25 років); 
3)постійного зберігання, тривалого (понад 15 років) і тимчасового (до 15 років). 
4) довготривалого зберігання, тривалого (понад 10 років) і тимчасового (до 10 років); 
Тест 31. Позначка про наявність додатків оформлюється таким чином:: 
1) Додатки: 1) Звіт про проведення конференції; 2) План роботи
2) Додається: 1) Звіт про проведення конференції на 1 арк., в 1пр.  2) План роботи на 3 арк., в 4 пр.
3) Додатки: 1) Звіт про проведення конференції на 1 арк., в 1пр.  2) План роботи на 3 арк., в 4 пр.
4)  Номери додатків: 1) Звіт про проведення конференції; 2) План роботи
Тест 32. Документи колегіальних органів: 
1) наказ, рішення, вказівка
2) протокол, витяг з протоколу, витяг з наказу
3) рішення, протокол, постанова
4) розпорядження, положення, постанова
Тест 33. Текст документа складається з таких частин: 
1.преамбула, суть, закінчення; 
2.вступ, основна частина (доказ), мета (закінчення); 
3. вступ, основна частина (доказ), суть питання.
4. зачин, констатація, висновок
Тест 34 Трафаретизація документів – це: 
1. проставлення позначок для реквізитів на бланку документа; 
2. процес поділу інформації на постійну і змінну; 
3. створення тексту – зразка
4. розміщення реквізитів у вигляді анкетних даних  
Тест 33. Текст характеристики викладається від: 

1. першої особи; 
2. другої особи; 
3. третьої особи. 



Тест 34. Доповідна записка – документ, який містить: 
1.інформацію про ситуацію, факти, явища; 
2. висновки, пропозиції; скарги
3. пояснення, що додається до основного документу. 
4. прохання особи, щодо реалізації її прав
Тест 35. Документ, який складений в присутності свідків на підтвердження якогось факту називається: 
1.пояснювальна записка
2.протокол
3.супровідний Лист
 4.акт 
Тест 36. Дата в трудовій книжці записується : 
1.тільки цифровим способом; 
2.тільки словесним способом; 
3.словесно-цифровим способом. 
4. наскільки вистачає місця
Тест 37. У вступі акту висвітлюють: 
1.характер проведеної роботи; 
2.установлені факти, висновки; 
3.підстава для складання акту. 
4.посвідчення осіб, які є членами комісії
Тест 38. Словом «Наказую» починають: 
1.вступну у частину наказу; 
2.розпорядчу частину наказу; 
3.констатуючу частину наказу. 
4.наказову частину
Тест 39. Словами «надсилаємо», «направляємо», «повертаємо», «додаємо» починають: 
1.листи-повідомлення; 
2.листи-нагадування; 
3.супровідні листи. 
4.листи - додатки
Тест 40. Спонукати адресата скористатися певними послугами є метою: 
1.листа-повідомлення; 
2.рекламного листа; 
3.прес - релізу. 
4.довідки
Тест 41. Якого реквізита не має в наказі: 
1) 20 
2) 17 
3) 18
4) 22 
Тест 42. Позиції протоколу формуються так: 
1.вислухали, доповнили, ухвалили; 
2.слухали, виступили, ухвалили; 
3.слухали, обговорили, прийняли рішення. 
4.доповідає, виступає, ухвала
Тест 43. Службові листи служать засобом: 
1.передачі розпоряджень; 
2.спілкування юридичної особи; 
3.передачі приватної кореспонденції.
4.спілкування приватної особи з державними установами. 
Тест 44. Після назви виду документа в характеристиці вказують: 
1.Дату і індекс документа; 
2.анкетні дані особи, яка пише характеристику; 
3.анкетні дані особи, на яку пишуть характеристику
4.куди подається характеристика
Тест 45. В четвертій графі  другого розділу трудової книжки зазначають: 
1.Статтю закону, відповідно до якої здійснюється прийняття, звільнення, переведення працівника 
2.Причини звільнення, переведення працівника
3.Документ, на підставі, якого роблять запис в третій графі
4. Підпис особи, яка робить запис 



Тест 46. Достовірним текст документу є тоді, коли: 
1.в ньому немає подвійного тлумачення слів; 
2.в ньому відсутні зайві слова; 
3.викладені в ньому факти відповідають дійсності. 
4. наводяться докази
Тест 47. Супровідний лист – документ, який: 
1.інформує адресата про направлення до нього доданих до листа документів; 
2.містить повідомлення про отримання інформації; 
3.містить вказівку про наближення або закінчення терміну певного зобов’язання. 
4.пояснює зміст розділів договору
Тест 48 Які реквізити вносить суб’єкт у процесі заповнення бланку документу?

1. Постійні
2. Тимчасові
3. Бланкові
4. Змінні

Тест 49. Гриф обмеження доступу до документу розташовується:
1.Під реквізитом 9
2.Під реквізитами 2, 3
3.З правого боку під реквізитом 5
4.З лівого боку під реквізитом 1
Тест 50. За складністю документи поділяються: 
1.Прості - складні
2.Одно аспектні - багатоаспектні
3.Прості, змішані
4.Великі – малі
Тест 51. Текст якого документа завжди складається з розділів: 
1.акт; 
2.лист; 
3.статут.
4.довідка
Тест 52 Від першої особи пишуться такі документи:
 1.оголошення;
 2.доповідна записка;
 3.протокол;
4. лист директора установи
Тест 53. Заявою називається документ, в якому:
1. висловлено прохання окремої особи;
2.  висловлено пропозиції кількох осіб;
3.пояснюється позиція приватної особи.
4.Висловлено вимогу юридичної особи
Тест 54.  Стислий життєпис особи, складений нею, це:
  1.автобіографія;
  2.заява;
3.пропозиція
4.рекомендаційний лист
Тест 55.   Накази поділяють на види:
 1.щодо особового складу і звільнення працівників;
 2.прості - складні;
 3.щодо особового складу і оперативного управління 
4.щодо оперативного управління і на виконання розпоряджень вищестоящим органом
Тест 56. Довідка – це:
 1. документ, який засвідчує факт біографії або діяльності особи чи установи, надається на їх вимогу фізичної 
або юридичної особи;
 2. документ, який містить прохання особи або установи щодо здійснення своїх прав або захисту інтересів;
 3.документ, у якому коротко викладаються особисті, освітні та професійні відомості про особу
4.документ в якому пояснюється зміст окремих положень  документа, що додається
Тест 57 . Гриф затвердження це реквізит № :
5
6
2



17
18
Тест 58 . Чи зазначається у резолюції дата:
1.Ні
2.Да 
3.Якщо є дата виконання в документі - ні
4.Тільки у термінових документах
Тест 59 . Відмітка « До справи» свідчить, що:
1.Документ необхідно допрацювати
2.Документ  переробити
3.Документ виконано 
4.Оформлення документа завершено
Тест 60. Чи зазначається реквізит 10 в службових  листах:
1.Ні
2.Да
3.Не завжди
4.Тільки у випадках, передбачених законодавством
Тест 61. В якому випадку елемент грифу затвердження написано правильно (напишіть):
Затверджую
ЗАТВЕРДЖУЄМО
ЗАТВЕРДЖЕНО
НЕ ЗАТВЕРДЖУЮ
Тест 62. Правильно написано реквізит дати у випадку (напишіть):
2007 рік 22 лютого
2007 .22.
22 лютого 2007 року
07.02.22
08 лютого 2007 року
08.02.07.
Тест 63 Дані про особу, створенні для передачі в суспільстві називаються:
1.документом
2.характеристиками
3.інформацією
4.якостями
Тест 64 За місцем виникнення розрізняють документи:
1.особисті  - офіційні
2.Внутрішні - зовнішні
3.офіційні - приватні
4.фізичної особи – юридичної особи
Тест 65 Кутове розташування реквізитів на бланку це:
1.Розташування реквізитів з орієнтацією на правий  кут
2.Розташування реквізитів з орієнтацією на лівий кут
3.Розташування реквізитів посередині
4.Розташування реквізитів уздовж верхньої частини аркуша.
Тест 66  У випадку. коли вам необхідно відтворити частину протоколу, потрібну для вирішення окремого
питання, ви складаєте:
1.окремий протокол 
 2.короткий протокол;
 3.стислий протокол
 4. витяг із протоколу
Тест 67. За строками виконання розрізняють:
1.Безстрокові, термінові
2.Постійної дії, термінові
3.Тимчасові, почасові
4.Безстрокові, контрольні
Тест 68 Юридична сила документу це:
1.відповідність нормам законодавства
2.відтворення повної інформації на матеріальному носії
3.засвідчення  підписом
4.здатність документи використовуватись в юридичній практиці.



Тест 69 . Печатка  проставляється:
1.на даті
2. на будь - якому  вільному місці
3. на підписі
4. в кінці тексту 
Тест 70 Текст, який оформлюється  такими словами: слухали, виступили, ухвалили – це:
1.рішення
2.протокол
3.наказ
4.постанова
Тест 71 Якщо текст друкується з обох боків аркуша, то сторінки документа нумеруються так:
1.Непарні сторінки – у правому верхньому кутку, а прані – у лівому
2.Зверху посередині
3.Знизу посередині
4.Таким чином документ роздруковувати не можна 
Тест  72  Якщо  документ  підписують  кілька  осіб,  що  займають  однакову  посаду,  їх  підписи
розташовуються:
1.Одна під одною, прізвища по алфавіту 
2.На одному рівні
 3.Одна під текстом, інша  над текстом
4.Одна під одною, зверху  ініціатор створення документу
Тест 73Протокол  підписує:
1.керівник установи та його  заступник
2.керівник установи та секретар зборів
3. голова зборів і керівник структурного підрозділу
4.голова зборів та секретар зборів
Тест 74 Адреса одержувача листа оформляється на конверті в такій послідовності:
1.назва міста, вулиці, номер будинку, назва особи
2. прізвище, ім’я , по – батькові адресата, назва вулиці, номер будинку, і квартири, назва міста
3. призвіще, ім’я , по – батькові адресата, назва міста, назва вулиці, номер будинку і квартири.
Тест 75  У заяві  прізвище адресата ставиться у відмінку
1.родовому
2. називному
3. давальному
4. в довільній формі
Тест 76 У констатуючій  частині акта вказують:
1.підставу для складання акту, мету й завдання його
2.підставу для складання акта, перелічують осіб, що склали акт, а також тих, хто був присутній
3. характер проведеної роботи, перелічуються встановлені факти.
4.розпорядчі висновки комісії
Тест 77  Статут та положення регулюють діяльність: 
1)Фізичної особи
2) Уповноваженого органу
3)Юридичної особи. 
4) Всіх перелічених вище
Тест1 78  Поля документу повинні бути :
1) праве-2, ліве – 3, верхнє, нижнє – 2  см.
2) праве-1, ліве – 3, верхнє, нижнє – 1  см.
3) праве-1, ліве – 3, верхнє, нижнє – 2  см.
4) праве-1, ліве – 2, верхнє, нижнє – 1  см.
Тест 79  До розпорядчих  документів відносяться: 
1)Статут
2)Наказ
3)Правила
4)Особисте доручення
Тест 80 Скільки рядків тексту можна переносити на наступну сторінку:
1.Не менш 2
2.не менш 3 
3.Не менш 4



4.Не можна переносити
Тест 81. Після назви виду документа в характеристиці вказують: 
1.Дату і індекс документа; 
2.анкетні дані особи, яка пише характеристику; 
3.анкетні дані особи, на яку пишуть характеристику
4.куди подається характеристика
Тест 82. В четвертій графі  другого розділу трудової книжки зазначають: 
1.Статтю закону, відповідно до якої здійснюється прийняття, звільнення, переведення працівника 
2.Причини звільнення, переведення працівника
3.Документ, на підставі, якого роблять запис в третій графі
4. Підпис особи, яка робить запис 
Тест 83. Достовірним текст документу є тоді, коли: 
1.в ньому немає подвійного тлумачення слів; 
2.в ньому відсутні зайві слова; 
3.викладені в ньому факти відповідають дійсності. 
4. наводяться докази
Тест 84. Супровідний лист – документ, який: 
1.інформує адресата про направлення до нього доданих до листа документів; 
2.містить повідомлення про отримання інформації; 
3.містить вказівку про наближення або закінчення терміну певного зобов’язання. 
4.пояснює зміст розділів договору
Тест 85 Зображення емблеми організації розміщують завжди
1) на верхньому березі документа
2) над серединою рядків з назвою організації
3) з лівого боку від назви організації
4) нижче зображення Державного герба
 Тест 86.         Якщо документ надсилають фізичній особі прізвище та ім’я вказують:
1) в називному відмінку
2) в родовому відмінку
3)  в давальному відмінку
4) залежно від ситуації
Тест 87         Відмітку про контроль позначають:
1) штемпелем з літерою «К» на верхньому березі
2)чорнилом яскравого кольору
3) словом «Контроль» зеленим чорнилом
4) літерою «К» від руки на нижньому березі

Тест 88 В якому місці на документі може проставлятися резолюція?
1)на березі документа зліва
2)на окремому аркуші
3)на вільному від тексту місці під реквізитом «Адресат»
4) на рівні заголовка до тексту з права

Тест 89 Вкажіть правильні варіанти написання додатка:
1) Додаток: на 2 арк. у 2 прим.
2)Додаток: Лист МОНУ від 20.06.02 №24
3) Додаток №1: Номенклатура справ у 3 прим.
4) Додаток 2: Наказ ректора від 01.01.98 №27

Тест 90 Який гриф проставляється на документах з інформацією, до якої має доступ обмежене коло осіб
1) таємно
2) для службового користування
3)  конфіденційно
4) цілком таємно
 Тест 91  Який реквізит проставляється на нормативних актах у верхньому правому куті після номера 
акта чи грифу затвердження?
1)адресат
2)погоджено
3) запис про державну реєстрацію т) відмітка «Контроль»
Тест 92 Заголовок до тексту документа розміщується:
1)  без абзацного відступу від межі лівого берега над текстом документа
2) центровано над текстом
3) на спеціально відведеному місці зліва



4) нижче реєстраційного індексу
 Тест 93 Перелік документів , що підлягають затвердженню наводиться в:
1) положенні про службу діловодства
2) стандарті підприємства
3)  інструкції з діловодства
4) правилах роботи з документами

Тест 94 Який із зазначених реквізитів слід друкувати з абзацу:
1)дата документа
2) заголовок до тексту документа
3) текст документа
4) відмітка про наявність додатків
Тест 95 Розшифрування підпису посадової особи у реквізиті «Підпис» слід друкувати:
1) на рівні першого рядка назви посади
2) на рівні останнього рядка назви посади
3) зцентровано відносно першого й останнього рядків назви посади
4)будь-яким чином
Тест 96 Формування справ – це: 
1) внесення заголовків справ до номенклатури справ; 
2) оформлення номенклатури справ; 
3) групування завершених у діловодстві документів у справи відповідно до номенклатури справ; 
4) планомірне поповнення архіву підприємства завершеними у діловодстві постійного зберігання.
Тест 97. Документування – це:
1) фіксація інформації;
2) опис документів;
3) процес створення документів;
4) збереження документів;
Тест 98. Документ в перекладі з лат. мови означає:
1) жест рук; 
2) зафіксована інформація;
3) спосіб доказу;
4) підтвердження;
Тест 99 Інформатизація – це:
1) процес створення документів;
2) удосконалення спілкування, комунікацій між людьми за допомогою новітніх досягнень науки й техніки;
3) забезпечення необхідними документами;
4) обмін документами; 
Тест 100 Документний фонд – це:
1) документи архіву;
2) інформація, що зберігається в бібліотеках;
3) книжкові видання, редакції газет, типографії;
4) сукупність документів, зосереджених в бібліотеках, інформаційних центрах, архівах, музеях;



9. СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ,

ВКЛЮЧАЮЧИ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ЗДОБУВАЧІВ 

Відповідно  до  «Положенняя  про  організацію  освітнього  процесу  в
Бердянському  університеті  менеджменту  і  бізнесу»,  «Положення  про
моніторинг  і  контроль  якості  освіти  в  БУМіБ»,  «Положення  про  систему
забезпечення якості вищої освіти (систему внутрішнього забезпечення якості)
ТОВ  «Бердянський  університет  менеджменту  і  бізнесу»  контроль  за  якістю
навчального  процесу,  у  тому  числі  за  якістю  викладання  дисципліни
“Організація  діловодства”,  здійснюється  на  кількох  рівнях:  через  поточний,
модульний і підсумковий контроль.

Поточний,  модульний  контроль —  оцінювання  рівня  знань,  умінь  та
навичок  студентів,  що  здійснюється  в  ході  навчального  процесу  шляхом
проведення усного чи письмового опитування, контрольних робіт, тестування,
колоквіумів тощо. 

Під  час  викладання  дисципліни  “Організація  діловодства”
використовуються такі методи поточного, модульного контролю:
1) метод усного контролю: основне запитання, додаткові, допоміжні; запитання
у вигляді проблеми; індивідуальне, фронтальне опитування і комбіноване;
2) метод письмового контролю;
3) метод тестового контролю.

Систематичність  та  активність  роботи протягом семестру  оцінюється з
використанням шести показників контролю:

К1 – робота в аудиторії (усні відповіді, на менше 3);
К2 – письмовий поточний контроль;
К3 – опрацювання обов’язкових практичних завдань;
К4 – опрацювання завдань до самостійної роботи;
К5 – опрацювання індивідуальних завдань;
К6 – бали бонуси за участь у конференціях, олімпіадах, конкурсах.

Підсумковий контроль - проводиться у вигляді перевірки та оцінювання
знань  студентів  (щосеместрово)  за  кредитно-модульною  системою,  захисту
курсових робіт, заліків і екзаменів. 

Підсумковим  контролем  дисципліни  “Організація  діловодства”  є  залік,
який проводиться в письмовій формі. 



СХЕМА НАРАХУВАННЯ БАЛІВ
ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ -ЗАЛІК

Вид контролю

Модуль 1 Модуль 2

Макс
имальна  сума
балів  за
поточний
контроль  =
середній бал

Максима
льна  сума  балів  за
модульну
контрольну роботу

Максим
альна сума балів за
поточний контроль
= середній бал

Максималь
на  сума  балів  за
модульну контрольну
роботу

1)  Робота  в  аудиторії   (усні  відповіді,
виступи  на  менше  2-3  за  семестр,  залежно
від дисципліни)

5 5

2)Письмовий  поточний  контроль  (експрес-
контроль,   диктант,  письмова  відповідь  на
завдання)

5 5

3)Опрацювання  обов’язкових  практичних
завдань (самостійне розв’язання юридичних
задач,  проблемних  ситуацій,  складання
процесуальних  документів,  письмове
юридичне консультування)

5 5

4)Опрацювання  завдань  до  самостійної
роботи  (опрацювання  теоретичного
матеріалу  складання  конспекту,
розв’язування задач, тестів.)

5 5

5)Опрацювання  індивідуальних
завдань (написання та презентація рефератів;
самостійна  розробка  позовних  заяв,  скарг.
Листів  –  звернень,  претензій,  кросвордів,
тестових  завдань,  задач,  проблемних
ситуацій; порівняльний аналіз визначень (не
менше 5, з використанням сучасної наукової
та  навчальної  літератури  вітчизняних  та
зарубіжних  авторів)  складання  міні
лексиконів,  списку  літератури  по  заданій
темі тощо.

5 5

6)Бали  бонуси  за  участь  у  конференціях,
олімпіадах,  конкурсах,  у  науковій  роботі,  а
також  за  систематичність  ,  сумлінність,
дисциплінованість  тощо

5 5

Всього балів за поточний контроль 30 30

Модульна  контрольна  робота
(ПМК)

20 20

Всього балів за модуль 50 50

РАЗОМ БАЛІВ ЗА ДИСЦИПЛІНУ 100



Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі
види навчальної

діяльності

Оцінка
ECTS

Оцінка за національною
шкалою

для екзамену, курсового 
проекту (роботи), 
практики

для заліку

90–100 А відмінно

зараховано
82–89 В

добре
75–81 С
64–74 D

задовільно
60–63 Е

35–59 FX
незадовільно з

можливістю повторного
складання

не зараховано з
можливістю

повторного складання

0–34 F
незадовільно з

обов’язковим повторним
вивченням дисципліни

не зараховано з
обов’язковим

повторним вивченням
дисципліни

Форми обов'язкової звітної документації студентів:
- конспект  лекції; 
- конспект  практичних занять й самостійної роботи.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ 
Під  час  поточного  чи  підсумкового  контролю  враховуються  знання

здобувачами  питань  курсу,  обов’язкових  та  додаткових  джерел,  ключових
теоретичних понять, повнота відповіді, розуміння матеріалу, аргументованість
відповіді,  підтвердження  теоретичних  положень,  вміння  й  навички  аналізу
законодавства. 

Рівні навчальних досягнень здобувачів під час поточного та
підсумкового контролю

Оцінка  «2,  незадовільно»  (0-59  балів) -  призначається  здобувачу,  у
якого  виявлені  вади  в  знаннях  основного  програмного  матеріалу,  який
безсистемно,  неповно  відтворює  на  рівні  розпізнання  окремі  елементи
навчального матеріалу. При відповіді допустив суттєві помилки, які самостійно
виправити не зміг.



Оцінка  «3,  задовільно»  (60-74  балів) -   заслуговує  здобувач,  який
володіє матеріалом в неповному обсязі, значну частину матеріалу відтворював
на репродуктивному  рівні; спрощено викладав матеріал, проте має необхідні
знання і спроможній використати їх для виправлення помилок.

Оцінка «4, добре» (75-89 балів) -  заслуговує здобувач, який має широкі,
загальні та базові теоретичні знання, самостійно з розумінням відтворював суть
основних  положень  навчального  матеріалу,  виявив   знання  навчального
матеріалу, передбаченого програмою, показав систематичний характер знань,
але припустився деяких несуттєвих помилок.

Оцінка «5, відмінно» (90-100 балів) - заслуговує здобувач, який володіє
узагальненими системними знаннями навчального матеріалу в повному обсязі.
Відповідь  повна,  правильна,  логічна,  містить  аналіз,  систематизацію,
узагальнення  навчального  матеріалу.  Послідовно,  логічно,  обґрунтовано  та
безпомилково  викладав  матеріал;  установлював  причинно-наслідкові  та
міжпредметні зв'язки; робив аргументовані висновки. 

При  оцінюванні    усних відповідей враховується  :
-повнота розкриття питання
-логіка викладення, культура мовлення;
-впевненість, емоційність та аргументованість;
-використання основної та додаткової літератури (підручників, навчальних 
посібників, журналів, інших періодичних видань тощо);
-аналітичні міркування, уміння робити порівняння, висновки.

При оцінюванні    виконання письмових завдань враховується:
- повнота розкриття питання;
- цілісність, систематичність, логічна послідовність
- акуратність оформлення письмової роботи;

При оцінюванні розробленого документа враховується:
-  розміщення реквізитів відповідно до формуляра-зразка;
- формулювання тексту документу;
- відсутність грамматичних та пунктаційних помилок. 



10. ПЕРЕЛІК КЛЮЧОВИХ ПОНЯТЬ ТА ТЕРМІНІВ
Автобіографія –  документ,  в  якому  його  автор  подає  опис  свого  життя  і
діяльності.
Автограф – 1) власноручно написаний текст; 2)власноручний підпис, напис на
книзі, фотографії і т. ін.
Автор документа (лат. auctor – творець, засновник) – установа, організація або
посадова особа, що уклала документ.
Автореферат – стислий виклад автором своєї наукової праці.
Адреса (фр. adresse) – місце розташування установи, організації, підприємства,
проживання особи; позначення такого місця.
Адресант (нім.  Adressant  –  відправник  листа)  –  установа,  організація,
підприємство, особа, які відправляють (надсилають) документ; відправник.
Адресат (нім.  Adressat  –  одержувач  листа)  –  установа,  організація,
підприємство, особа, яким надіслано документ; одержувач.
Акт перевірки – документ, що засвідчує результати перевірки відповідними
державними органами дотримання встановлених чинним законодавством норм
і правил, служить підставою для накладення санкцій на юридичних і фізичних
осіб, що їх порушили.
Акт  приймання–передачі –  документ,  що  засвідчує  факт  завершення
виконавцем робіт, передачу майна, документації тощо (необхідність укладання
такого акта, як правило, визначають сторони угоди).
Анкета (фр.  enquete  –  розслідування)  –  1)  тип  тексту  документа,  в  якому
складники розташовано вертикально у вигляді запитань, виражених словом чи
словосполученням, і відповідей на них; 2) документ із таким типом тексту.
Анотація –стислий виклад змісту книги, статті, звіту тощо.
Архів (лат.  archiv  від  гр.  аrxeiov  –  урядовий  будинок)  –  організація  або  її
структурний підрозділ, що здійснюють прийняття для зберігання і зберігання
документів із метою використання ретроспективної документальної інформації.
Архівна довідка – офіційний документ архіву, що містить відомості з архівних
документів, стосовні предмета запиту, із зазначенням адреси документів.
Архівна  копія –  офіційний документ  архіву,  що відтворює  текст  архівного
документа або зображення архівного графічного документа із зазначенням їх
адреси (справа, том, місце знаходження документа).
Архівна  справа –  галузь  діяльності,  що  охоплює  питання  організації
зберігання і використання архівних документів.
Архівний  витяг –  архівна  копія,  що  відтворює  частину  тексту  архівного
письмового документа, завірена заведеним порядком.
Астерикс – друкарський набірний знак у вигляді зірочки (*),  застосовуваний
для позначення посилання на джерело інформації.
Аудіовізуальний документ – документ, що містить  зображувальну і звукову
інформацію.



Бланк документа (фр. blапс – білий, чистий) – стандартний аркуш паперу з
частково  надрукованим  текстом  постійної  інформації  і  місцем  для  змінної
інформації документа.
Висновок –  документ,  що  містить  думку,  висновок  установи,  комісії,
спеціаліста щодо якогось документа чи питання.
Витяг із документа – копія документа, що відтворює його частину, засвідчену
заведеним порядком.
Вихідний документ – документ, відправлений із організації.
Вихідний  номер  документа –  реєстраційний  номер  документа,  що  ставить
відправник.
Відгук –  документ,  що  містить  думку  установи  або  спеціаліста  стосовно
роботи, надісланої на розгляд.
Відомість –  перелік  даних  (відомостей),  розташованих  у  певному  порядку
(платіжна відомість тощо).
Віза на документах – підпис посадової особи на документі, що свідчить про її
ознайомлення з цим документом або про її згоду з його змістом.
Вказівка – правовий акт, що видає орган державного управління, переважно з
питань інформаційно–методичного характеру, а також із питань, пов'язаних із
організацією виконання наказів, інструкцій, інших актів цього та вищих органів
управління.
Внутрішній документ – документ, створений у межах організації, установи і
призначений для виконання цією організацією або установою.
Вхідний документ – документ, що надійшов до орагнізації.
Вхідний  номер  документа –  реєстраційний  номер  документа,  що  ставить
адресат.
Гриф  секретності (фр.  griffe  –  клеймо,  штемпель)  –  штамп  установленого
зразка,  обов'язковий  реквізит  кожного  матеріального  носія  інформації,
віднесеної до державної таємниці.
Дата  документа –  обовязковий  реквізит  документа,  що  вказує  на  час
підписання, затвердження чи узгодження документа і має три складники: день
місяця, місяць, рік).
Датування документа – встановлення часу створення документа, визначення
часу  укладання  або  опублікування  недатованого  документа  на  підставі  його
вивчення й аналізу.
Депонування документів (лат.  deponere – вміщувати, здавати на зберігання,
вкладати)  –  установлений  порядок  зберігання  документів  у  довідково–
інформаційному фонді.
Діловий лист – документ, що застосовують для зв'язку, передачі інформації на
відстані між двома кореспондентами, якими можуть бути як юридичні,  так і
фізичні особи.
Дійсний документ – документ, відомості про час і місце створення якого або
про автора, які містяться в самому документі чи виявлені будь–яким шляхом,
відповідають дійсності; непідробний, нефальшований.



Діловодство –  діяльність,  що  охоплює  сукупність  робіт  із  документування
установи й організацію роботи з документами.
Довідка –1)документ,  що  передає  одна  організація,  установа  іншій  і
підтверджує  факти  біографічного  чи  службового  характеру;  2)документ,  що
містить опис (стислий чи розгорнутий) і підтвердження тих чи інших фактів і
подій.
Договір – взаємна угода, що виникає внаслідок волевиявлення двох або більше
сторін,  спрямована на встановлення,  зміну або припинення цивільних прав і
обов'язків.
Документ (лат. documentum – повчальний приклад; свідчення, доказ)  – засіб
закріплення  різними  способами  на  спеціальному  матеріалі  інформації  про
факти, події, явища об'єктивної дійсності і розумової діяльності людини; таку
інформацію розташовують за наперед визначеною схемою, обов’язковою для
всіх укладачів.
Документ  вторинний  –  документ,  підготовлений  у  ході  інформаційного
аналізу на підставі вивчення і перероблення первинного документа (анотація,
реферат тощо).
Документообіг – комплекс робіт із документами, укладеними чи отриманими
установою  або  організацією:  прийняття,  розподіл,  реєстрація,  контроль  за
виконанням, формування справ, зберігання й використання документації,  рух
документованої інформації між інстанціями.
Документування – сукупність процесів для утворення всіх видів документації,
що відображають діяльність установи, організації або підприємства.
Доповідна  записка –  документ,  адресований  керівникові   установи,  що
інформує керівника про якийсь не відомий йому факт, подію тощо (у зв’язку з
означеним можливі і деякі пропозиції).
Доповідь –  документ,  у  якому  викладено  суть,  висновки,  пропозиції  щодо
конкретної теми (доповідь призначено для усного викладу й обговорення).
Доручення –  документ,  що  уповноважує  його  пред'явника  виконувати
визначені дії від імені довірителя.
Дублікат (від лат. duplicatus – подвоєний) – примірник документа, укладений і
виданий  замість  втраченого  оригіналу,  який  має  однакову  юридичну  силу  з
оригіналом і обов’язкову позначку “ДУБЛІКАТ”.
Експертиза цінності документів (фр. Expertise, від лат. expertus – досвідчений,
випробуваний)  –  визначення  цінності  документів  із  метою  відбору  їх  для
державного зберігання або для встановлення строків їх зберігання.
Заголовок  документа –  реквізит  документа,  у  якому  стисло  викладено
основний зміст документа (якщо заголовок відповідає на питання “про що”, то
повинен починатися словом “про”).
Заява –  документ,  що  містить  прохання  або  пропозицію  особи  (осіб)  до
установи чи посадової особи (наприклад, заява про прийняття на роботу, про
надання відпустки тощо).



Звіт – документ, що містить відомості про виконану роботу (план, завдання,
підготовка і проведення заходів,  доручень).
Індекс реєстраційний документа (лат. index – покажчик, список, перелік) –
реквізит документа, що складається з його порядкового номера (можливе його
доповнення  індексом  справи  за  номенклатурою  справ,  інформацією  про
кореспондента, виконавця тощо).
Індекс  справи –  порядковий  номер  справи  за  номенклатурою  й  умовне
позначення  структурної  частини  установи,  організації,  що  проставляють  на
титулі справи.
Ініціативний документ (фр. initiative, від лат. initium – початок) – документ,
що став початком розгляду певного питання.
Інструкція (лат.  instructio  –  введення,  настанова;  побудова,  спорудження)  –
правовий  акт,  що  видає  або  затверджує  орган  державного  управління  для
встановлення  певних  правил,  які  регулюють  організаційні,  науково-технічні,
фінансові,  технологічні,  інші спеціальні види діяльності установ, організацій,
підприємств,  їх  підрозділів  і  служб,  посадових  осіб,  громадян  (наприклад,
інструкція з діловодства).
Інтерпретація  документа (лат.  interpretatio  —  роз'яснення,  тлумачення)  –
неавторове тлумачення змісту документа.
Ключові слова – слова,  необхідні і достатні для відтворення основного змісту
документа.
Копія  документа (лат.  соріа  –  численність)  –  документ,  що  відтворює
інформацію оригіналу й усі його зовнішні ознаки або їх частину і засвідчується
заведеним порядком (рівнозначна з оригіналом).
Копія нотаріальна  – копія документа або витяг із нього,  тотожність якої із
оригіналом засвідчила  нотаріальна контора.
Кореспондент – установа або окрема особа, з якими ведеться листування.
Лист –  узагальнена  назва  різних  за  змістом  службових  документів,  що  є
засобом  спілкування  між  установами,  організаціями,  приватними  особами,
повідомлення й оповіщення про що-небудь.
Лист  гарантійний –  лист,  що  виражає  гарантію,  забезпечує  виконання
викладених у ньому обов'язків і адресовано організації чи окремій особі.
Лист–запрошення –  лист,  що  адресовано  конкретній  особі  чи  декільком
особам і є підставою для їх участі у запланованих заходах.
Лист  інформаційний  –  лист,  що  своєчасно  інформує  іншу  установу,
організацію  чи  зацікавлену  особу  про  факти,  які  здійснилися,  або  про
заплановані заходи.
Лист–нагадування – лист,  що містить  повторну інформацію про будь-який
факт  (такий лист  подібний до телеграми).
Лист–підтвердження – лист, що підтверджує факт відправлення документів, а
також розмову, яка відбулася раніше.



Лист–повідомлення – лист, в якому щось повідомляється або стверджується
(лист–повідомлення  є  відповіддю  на  запит  і  починається  словами:
“Повідомляємо”, “Подаємо до Вашої уваги”.
Лист претензійний –  лист,  у  якому оформлено обґрунтування вимог  однієї
організації до іншої,  стосовних порушення договірних зобов'язань.
Лист–прохання – лист, що висловлює прохання про виконання будь-якої дії,
отримання документації чи матеріальних цінностей.
Лист супровідний – лист, що містить стисле повідомлення про документ, який
надсилається (починається словами: “Надсилаємо”, “Повертаємо”).
Макет документа – попередня чи остаточна схема розміщення інформації на
документі.
Наказ –  основний розпорядчий документ,  що видає  керівник підприємства,
установи,  організації  на  основі  єдиноначальності  і  містить  індивідуальні
приписи  або  правові  норми  з  питань  внутрішньо-організаційної  діяльності,
адресовані підпорядкованим органам і працівникам.
Номенклатура (лат.nomenklatura  –  перелік,  список  імен)  –  сукупність  назв,
застосовуваних у якій-небудь галузі науки, виробництва тощо.
Номенклатура  справ  –  систематизований  перелік  чи  список  назв  справ,
заведених у діловодстві установи.
Обсяг документообігу  – кількість документів, що надійшли до організації чи
укладені в ній  за відповідний період.
Опис документів – виклад відомостей про склад і зміст документів в архівних
довідниках і на титулах справ.
Оригінал  документа  (фр.  Original,  від.  лат.  originalis  –  походження)  –
1)перший  примірник  документа;  2)примірник  документа,  що  є  вихідним
матеріалом для копіювання.
Особиста картка – документ, що служить для обліку й аналізу  руху кадрів.
Особистий документ – офіційний документ, що посвідчує особу людини або її
права,  обов'язки,  службовий чи  суспільний стан  може  містити  і  біографічні
відомості).
Особова справа – справа, що містить документи про особу.
Офіційний  документ  –  документ,  створений  організацією  або  посадовою
особою й оформлений заведеним порядком.
Оформлення  офіційного  документа –  процес  творення  документа  з
використанням необхідних (визначених) реквізитів.
Первинний документ – документ, що містить вихідну інформацію.
Перевірка  стану  документів  –  установлення  відповідності  фактичної
наявності одиниць зберігання документів записам в обліках архіву, виявлення
документів, які вимагають консервації, реставрації, дезінфекції.
Перелік –  систематизоване  перерахування  документів  чи  інших  предметів,
об'єктів, робіт, що укладено з метою поширення на них певних норм або вимог.
Печатка – реквізит, що засвідчує документ і права осіб, які його підписали.



Письмовий документ – текстовий документ, в якому інформацію зафіксовано
(записано) графічними знаками письма.
Підпис – обов’язковий реквізит документа, що засвідчує законність документа,
відповідальність особи за його зміст і наслідки дії.
План  –  документ,  в  якому  викладено  точний  перелік  робіт  або  заходів,
призначених  до  виконання,  їх  послідовність,  обсяг,  тимчасові  координати,
керівників і конкретних виконавців, терміни проведення (плани можуть бути
перспективні, розраховані на декілька років, річні, квартальні, місячні, тижневі
тощо).
Повідомлення –  документ,  що  інформує  про  майбутні  заходи  (наприклад,
засідання, збори, конференція) і пропонує взяти в них участь.
Положення –  нормативний  акт,  що  визначає  порядок  створення,  права,
обов'язки й організацію роботи установи, структурних підрозділів на тривалий
час.
Посвідчення – офіційний документ, що видає компетентний державний орган
або  службова  особа  для  засвідчення  особи  його  власника,  місця  роботи  й
посади  (службове  посвідчення),  факту  відрядження  працівника  в  службових
справах до іншої місцевості (посвідчення про відрядження).
Посвідчення особи – загальна назва деяких офіційних юридичних документів
встановленого зразка, що засвідчують особу власника (його ознаки, належність
до певної спільноти і т.ін.). До таких документів належать: паспорт, службове
посвідчення, квиток студента тощо). 
Постанова – нормативний акт, що приймають вищі й деякі центральні органи
колегіального управління для розв'язання  найбільш важливих і  принципових
питань, встановлення стабільних норм, правил поведінки.
Постійний  реквізит  документа –  реквізит  документа,  обов’язково
застосовуваний під час виготовлення бланка документа.
Пошукові реквізити документа – відомості про місце зберігання документа:
архівний шифр і посилання на номер аркуша (або сторінки) документа.
Пояснювальна  записка –  1)документ  особистого  характеру,  в  якому  автор
пояснює  певні  дії,  факти,  вчинки  (найчастіше  –  порушення  дисципліни,
невиконання  роботи,  доручення  тощо);  2)документ,  який  пояснює  зміст
окремих положень основного документа (наприклад, плану, звіту, проекту);
Правила – службові документи організаційного характеру, у яких викладено
обов'язкові  для  виконання  вимоги,  норми,  настанови,  що  регламентують
визначений порядок дій або поведінки.
Припис – документ, в якому визначено повноваження підлеглого, надані йому
для виконання службових обов’язків чи конкретного доручення.
Проект  документа (лат.  projectus  –  кинутий  уперед)  –  попередній  текст
документа, призначений для розгляду.
Пропозиція –  різновид  доповідної  записки,  у  якому  є  перелік  конкретних
пропозицій із певного питання.



Протокол (гр.  protokollon,  від  protos  –  перший  і  kottao  –  приклеюю)
-1)документ, який фіксує хід обговорення питань і прийняття рішень на зборах,
засіданнях, нарадах, судовому процесі, конференціях колегіальних органів; 2)
один із видів процесуально-правових актів.
Реєстраційна картка – картка, призначена для обліку документів у діловодстві
установи.
Реєстраційний  номер  документа –  порядковий  номер  документа,  що
присвоюють вхідному чи вихідному документу під час його реєстрації (може
бути  частиною індексу чи замінювати його.
Реєстрація документів – запис в облікових формах (журналах, картках тощо)
стислих відомостей про документ і проставлення на документі індексу й дати
реєстрації.
Резолюція (лат. resoluutio – рішення, дозвіл, доручення) – 1)висновок, стислий
виклад  рішення  посадової  особи  на  діловому  папері;  2)рішення,  прийняте
зборами, з'їздом, конференцією тощо з обговорюваного питання.
Реквізит  документа (лат.  requisitum  –  необхідно)  –  обов'язковий  складник
офіційного документа, відсутність якого позбавляє документ юридичної сили
(наприклад,  назва,  дата,  підпис,  печатка  і  т.  ін.);  кожен документ  має  йому
властивий набір реквізитів і порядок їх розташування.
Рішення – підзаконний правовий акт (вирок суду, постанова).
Розмноження документів – процес відтворення документів через різні способи
разового й тиражного копіювання.
Розписка – документ, в якому автор підтверджує передачу й одержання речей,
коштовностей,  здійснення тих чи інших дій.
Розпорядження –  правовий  акт,  що  видає  одноосібно  керівник  організації,
установи, а також керівник колегіального органу державного управління для
виконання оперативних завдань.
Рукопис – документ, написаний від руки; авторський рукопис.
Службова записка – документ про виконання роботи, що надсилає посадова
особа іншій посадовій особі (як правило, керівникові).
Список – документ, що містить перелік осіб або предметів у певному порядку,
укладений для інформації чи реєстрації.
Справа – документ або сукупність документів, що стосуються одного питання
або ділянки роботи.
Стандарт (англ. standard – норма, зразок) – нормативно-технічний документ, в
якому  визначено  єдині  норми  і  вимоги  до  документів,  до  груп  однорідної
продукції (до конкретної продукції) тощо, які  обов'язкові для застосування в
будь-якій галузі народного господарства.
Статут (лат.  statuo–  постановляю,  вирішую)  –  1)зведення  правил,  що
регламентують  організацію  і  порядок  діяльності  певної  галузі  державного
управління;  2)зведення  правил,  що визначають завдання,  структуру,  функції 
державної  установи,  громадської  організації  та  регулюють  порядок  їх
діяльності;  3)зведення  положень  і  правил,  що  визначають  основи  бойової



діяльності  військ,  права й обов'язки військовослужбовців,  загальний порядок
служби  в  армії  і  на  флоті;  4)зведення  правил,  що  встановлюють  структуру,
порядок утворення й діяльності деяких міжнародних організацій; 5)положення
про нагороди, у якому визначено порядок нагородження тощо.
Стенограма – дослівний запис виступів, реплік, запитань і відповідей у ході
певної наради, зборів, конференцій тощо методом стенографії або звукозапису,
який потім розшифровують і друкують.
Страхова копія документа – копія особливо цінного документа, виготовлена
на випадок його втрати або пошкодження.
Страховий фонд копій документів – сукупність страхових копій документів.
Табель –  документ,  в  якому  є  перелік  показників,  складений  у  певному
порядку.
Таблиця – 1) тип тексту документа, у якому інформацію подано в цифровій чи
словесній  формі  і  викладено  в  рубриках  вертикальних  і  горизонтальних
площин; 2) документ із таким текстом.
Тезаурус (гр. thesauros – скарб) – словник-довідник, в якому перераховано всі
лексичні одиниці інформаційно-пошукової мови (дескриптори) із їх зв'язками, а
також синонімічні дескриптори та ключові слова й словосполучення природної
мови.
Тези - стислий виклад основних думок тексту документа чи виступу.
Телеграма –  узагальнена  назва  різних  за  складом  службових  документів,
переданих телеграфом.
Телефонограма –  узагальнена  назва  різних  за  складом  документів,  що
передають телефоном і записує адресат.
Типовий  документ  –  1)  документ,  що  відображає  однорідні  питання  й
укладають за визначеними зразками; 2) нормативний чи розпорядчий документ,
що  визначає  порядок  роботи  установ  або  окремих  сторін  їх  діяльності,  є
зразком  для  укладання  однойменних  документів  установами  з  урахуванням
специфіки їх діяльності; 3) документ, створений в установі під час виконання
функцій, властивих більшості установ, незалежно від їх відомчої належності.
Трудова книжка – документ, що містить інформацію про роботу (стаж) особи
(час вступу і звільнення, причини переходу на інше місце і т.ін.). 
Унікальний документ – документ особливої цінності, що не має аналогів за
змістом і оформленням.
Факс –  узагальнена  назва  різноманітних  за  змістом  документів,  що  за
допомогою телекомунікаційного зв'язку та принтера безпосередньо надходять
до організації, установи, підприємства.
Факсиміле - 1) кліше–печатка для відтворення власноручного підпису;
2)  точне  відтворення  графічного  оригіналу  (твору,  підпису,  почерку)
фотографічним способом або печаткою.
Фальсифікація (від nanfalsus – неправдивий і tafacio – роблю) – підроблення,
зміна вигляду або властивостей предмета і надання йому такого зовнішнього
вигляду,  який не  відповідає  його  справжній суті.  Підроблення  документів  у



кримінальному  праві  –  підроблення  справжніх  або  укладання  фальшивих
документів.
Фонодокумент –  документ,  який  містить  звукову  інформацію,  зафіксовану
будь-якою системою звукозапису.
Формування  справи –  віднесення  документів  до  певної  справи  і
систематизація документів усередині справи.
Формуляр (нім Formular, від лат. formula – форма) – сукупність розміщених у
встановленій послідовності реквізитів документа. 
Фотодокумент — документ, створений фотографічним способом.
Характеристика –  офіційний  документ,  в  якому  дано  оцінку  ділових  і
моральних якостей працівника і висновки у зв’язку з цим.
Циркулярний лист (нім.  Zirkular  –  круговий)  -  1)  письмове розпорядження
директивного характеру, що його надсилає вищий орган і видає як додаток і
роз'яснення  до  раніше  випущеного  документа  (розсилається  певному  колу
підвідомчих підприємств,  установ);  2)  лист,  надісланий з  одного джерела на
декілька адрес.
Цінний  документ –  документ,  який  має  політичне,  народногосподарське,
наукове, соціально-культурне значення.
Штатний розпис – перелік посад в установах, організаціях із зазначенням їх
кількості та розмірів посадових окладів.
Юридична особа – установа, організація чи підприємство, що виступають як
самостійні носії цивільних прав і обов'язків.
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