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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. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

№
з/п

Назва теми Кількість
годин

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

правове регулювання  
2 Особливості  оформлення  різних  видів  службових

документів:  інформаційно-довідкові,  організаційно-
розпорядчі

4

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

4

Модуль 2 “Технологічні прийоми роботи з
документами”

4 Організація служби  діловодства на підприємстві
5 Прийом, попередній розгляд документів
6 Реєстрація документів 2
7 Контроль за виконанням документів 2
8 Організація  поточного  зберігання  документів.

Номенклатура справ
2

9 Підготовка справ до архівного зберігання 2
10 Організаційно  –  правові  засади  електронного

документообігу.
Разом 16



                                                                                                           

6. САМОСТІЙНА РОБОТА
№
з/п

Назва теми Кількість
годин

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

правове регулювання  
6

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

6

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

6

Модуль 2 “Технологічні прийоми роботи з
документами”

4 Організація служби  діловодства на підприємстві 5
5 Прийом, попередній розгляд документів 5
6 Реєстрація документів 6
7 Контроль за виконанням документів 6
8 Організація  поточного  зберігання  документів.

Номенклатура справ
6

9 Підготовка справ до архівного зберігання 6
10 Організаційно  –  правові  засади  електронного

документообігу.
6

Разом 58



7. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
Види індивідуальних  завдань: 
- складання конспекту запропонованої викладачем теми;
- написання та захист реферату;
- складання різних видів документів;
- складання бібліографічного опису запропонованої викладачем теми;
- складання комп'ютерних презентацій, які містять поглиблений 

теоретичний матеріал;
- Розробка тестових завдань за темами програми дисципліни

8. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ
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. 



9. 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

Максимал
ьна  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

Методичне забезпечення

1. Навчально-методичний комплекс з дисципліни “Організація діловодства”
2. Пакет завдань для модульних контрольних робіт з дисципліни “Організація 
діловодства”.
3. Пакет завдань для комплексних контрольних робіт з дисципліни “Організація
діловодства”.
4. Конспекти лекцій з дисципліни “Організація діловодства”.
5. Пакет завдань для контрольної роботи для заочного відділення з дисципліни 
“Організація діловодства”.



 ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ З
ДИСЦИПЛІНИ “ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЛОВОДСТВА”.

1.  Інформація. Види інформації.
2. Поняття діловодство.
3. Нормативно-правове регулювання діловодства в Україні
4. Поняття документ. 
5. Класифікація документів.
6. Формуляр – зразок.
7.  Поняття та основна характеристика реквізитів документів.
8. Поняття бланк документу.
9. Правила оформлення документу на комп'ютері.
10.Характеристика листа, реквізити листа.
11.Види листів.
12.Характеристика довідки, реквізити довідки.
13.Доповідна записка, пояснювальна записка, їх реквізити.
14.Акт, реквізити акту.
15.Статут, особливості складання.
16.Положення, особливості складання.
17.Інструкція, правила, реквізити правил, інструкції.
18.Наказ, реквізити наказу.
19.Розпорядження, реквізити розпорядження.
20.Офіційне доручення, реквізити. 
21.Правила оформлення реквізитів розпорядчих документів, що видаються 

колегіальними органами: ухвала, постанова, рішення.
22.Заява, реквізити заяви.
23.Розписка, реквізити розписки.
24. Особисте доручення , реквізити доручення.
25.Протокол, реквізити протоколу.
26.Пояснювальна записка та її реквізит
27.Особливості кадрового діловодства. 
28.Характеристика та її реквізити.
29.Особливості оформлення особової картки .
30.Особливості ведення особової справи працівника.
31.Автобіографія та її реквізити.
32.Правила  оформлення та збереження трудової книжки.
33.Порядок оброблення та надсилання вихідних документів.
34.Порядок обробки вхідних документів.
35.Попередній розгляд вхідної кореспонденції.
36.Реєстрація вхідної кореспонденції.
37.Поняття, мета, принципи та завдання контролю за виконанням 

документів.
38.Номенклатура справ. Принципи побудови номенклатури справ.
39.Основні правила формування справ.
40.Підготовка справ до зберігання та використання.
41.Особливості експертизи цінності документів.



42.Особливості оформлення справ.
43.Особливості складання описів справ.
44.Особливості передачі справ до архівного підрозділу установи і 

забезпеченні схоронності документів.
45.Функції діловодної служби. 
46.Правове забезпечення діяльності служби діловодства на підприємстві, 

установі, організації.
47.Особливості електронного документообігу.
48.Нормативно-правове забезпечення  електронного документообігу.
49.Поняття електронний документ, 
50.Поняття електронний цифровий підпис. 



10. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА З ДИСЦИПЛІНИ “ОРГАНІЗАЦІЯ
ДІЛОВОДСТВА”

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  по-

ложення: - 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.:

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


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
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) 
- Качковська Л. Р.Навчальний практикум документознавство: тестові завдвння для само-
контролю / Л. Р. Качковська. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т, 2015. – 84 с. 
-

2  Додаткова:
- Гончарова Н.І. Документаційне забезпечення менеджменту: навчальний посібник. /

Гончарова Н.І.  К.: Центр навчальної літератури, 2006. 260 с.
- Короріз В.П. Загальне і кадрове діловодство: Навч. Посіб.  К.: МАУП, 2002.  168 с.
21. Кулешов С. Г. Управлінське документознавство : навч. посіб. К. : ДАКККіМ, 2003.  57 с.
- Кушнаренко Н.Н. Документоведение: Ученик.- 2-е изд., перераб. И доп. К.: Т-во

«Знание», КОО, 2000. 460 с. (Вища освіта XXI століття).
- Молдованов М.І. Сучасний діловий документ: Зразки найважливіших документів

українською мовою.  К., 1992. 124 с.
- Погиба Л.Г. Практикум із складанням ділових паперів.  К., 2002. 232 с.
- Швецова-Водка Г. М. Документознавство : навч. посіб.  К. : Знання, 2007.  398 с.
- Скібіцька Л. I. Діловодство: Навчальний посібник /Уклад. Л.І. Скібіцька. —
К.: Центр навчальної літератури, 2006. — 224 с

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


- Іванова  Т.В.,  Піддубна  Л.П.  Діловодство  в  органах  державного  управління  та
місцевого само-врядування.Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. –
360 с.

16. Інформаційні ресурси

1. Офіційний веб-портал 
Державної архівної служби 
України

http://www.archives.gov.ua/

2. Всеукраїнська асоціація 
кадровиків

http://www.kadrovik.ua/

3. Верховна Рада України http://www.rada.kiev.ua/
4. Судова влада України http://court.gov.ua/

http://court.gov.ua/
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