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Вступ 
Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Діловодство» складена 

відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна 

справа. 

Предметом вивчення дисципліни є велика сукупність та різноманітність документів та 

документних масивів ‒ їх склад, формування, основні характеристики, законодавча база щодо 

функціонування.    

Міждисциплінарні зв’язки: навчальна дисципліна «Діловодство» органічно поєднана з 

такими дисциплінами як «Документознавство», «Архівознавство», «Організація діяльності 

інформаційних установ», «Документне фондознавство». 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1 Метою викладання навчальної дисципліни «Діловодство» є: 

- формування знань і навичок сучасного діловодства на основі науково обґрунтованих принципів і методів 

його удосконалення;  

- навчання студентів основам роботи зі складання та оформлення документів, ознайомлення із загальними 

положеннями документаційного забезпечення управління, методам організації документообігу відповідно 

до вимог чинного законодавства України та з використанням сучасних технологій. 

1.2 Основними завданнями вивчення дисципліни «Діловодство» є: 

- набуття студентами таких  знань та навичок: комплекс  документів, що використовуються для 

оформлення управлінських рішень; опанування прийомів раціональної роботи з документами;  

- організації чіткого контролю за проходженням та виконанням документів;  

- складання та опрацьовувати документів; технології, пов’язані з організацією  документообігу, порядком 

підготовки і передачі справ на архівне зберігання. 

1.3 Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

− історію розвитку діловодства; 

− основні законодавчі та нормативні документи, що забезпечують діловодство в Україні; 

− системи документації, які використовуються у сучасному діловодстві; 

− вимоги до уніфікації та стандартизації управлінських документів; 

− правила оформлення реквізитів службових документів; 

− види службових документів; 

− вимоги до формування справ та складання номенклатури справ; 

− організацію, характер, специфіку різних діловодних служб, систем та мереж, їх структуру, 

завдання, функції, посадовий та кількісний склад; 

− принципи документообігу в організаціях, установах, на підприємствах; 

− порядок поточного зберігання документів в організаціях, установах, на підприємствах та порядок 

передачі документів на архівне зберігання; 
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− основні державні стандарти, що використовуються при оформленні кадрових документів; 

− порядок розгляду звернень громадян, організацію особистого прийому; 

− перелік реквізитів кадрової документації та їх розміщення;  

− елементи, що надають документу юридичної сили; 

− етапи підготовки й оформлення кадрових документів; 

− способи дотримання режиму секретності при роботі з документами; 

− особливості   виконання   документа   із   застосуванням   комп’ютерної техніки. 

уміти: 

− користуватися законодавчими та нормативними документами, що забезпечують 

діловодство в Україні; 

− створювати документи, які функціонують у сучасному діловодстві; 

− забезпечувати документообіг в організації, установі, на підприємстві; 

− забезпечувати поточне зберігання документів в організаціях, установах на підприємствах 

та передачу документів на архівне зберігання; 

− працювати з документами, що становлять державну та комерційну таємницю. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

 Модуль 1. Тема 1 Вступ до навчальної дисципліни «Діловодство» 

Предмет, зміст і завдання дисципліни «Діловодство». Документ та його місце в 

управлінській діяльності. Діловодство як інформаційно-комунікаційне забезпечення управління. 

Документування та документальне забезпечення управлінської діяльності. 

Тема 2 Види документів та їх класифікація 

Принципи і структура сучасного діловодства. Мета та значення класифікації документів. 

Класифікація основних документів у діловодстві. 

Тема 3  Нормативно-методична база діловодства 

Закони України, що регулюють діловодні процеси. Інструкції. Стандарти.  

Тема 4 Діловодна служба на підприємстві, в установі, організації 

Організація діловодства в установі. Структура та функції служби діловодства. Управління 

службою діловодства. Умови праці працівників служби діловодства. 

Тема 5 Основні вимоги, що пред’являються до складання та оформлення 

управлінських документів 

Стандартизація та уніфікація управлінських документів. Формуляр документа. Основні 

реквізити документа та їх характеристика. 

Тема 6 Оформлення бланків документів 

Бланк документа, вимоги, що пред’являються до нього. Вимоги до оформлення тексту 

документів. Вимоги до документів, що виготовляються за допомогою друкарських пристроїв. 
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 Тема 7 Оформлення організаційно-розпорядчої документації 

Класифікація організаційно-розпорядчої документації за функціональною ознакою. 

Складання та оформлення організаційних документів: статути, положення. 

Тема 8 Організаційні документи 

Правила. Інструкції. Легітимізація документів. Розпізнавання істинних і підроблених 

документів. 

Тема 9 Оформлення наказів 

Особливості складання та оформлення розпорядчих документів. Накази. Витяги з наказів. 

Тема 10 Розпорядчі документи 

Розпорядження. Рішення / ухвала, постанова. Вказівка. 

Тема 11 Фінансово-облікова документація 

Особливості оформлення фінансово-облікової документації. Складання актів. Доручення, 

розписка. Гарантійний лист, відмова від акцепту. Заява-зобов’язання, заявка, накладна. 

Тема 12 Господарсько-договірна та господарсько-претензійна документація 

Договір постачання, договір підряду, договір оренди. Договір про майнову відповідальність. 

Господарські договори в посередницькій діяльності. Протоколи розбіжностей, претензійні листи, 

позовні заяви. 

Тема 13 Робота з документами, що містять комерційну таємницю підприємства 

Поняття про комерційну таємницю та конфіденційну інформацію. Правове регулювання 

захисту комерційної таємниці в Україні. Умови забезпечення захисту комерційної та 

конфіденційної інформації. Відомості, що не становлять комерційної таємниці. 

Модуль 2. Тема 1 Довідково-інформаційні документи 

Особливості складання та оформлення довідково – інформаційних документів. Акти. 

Договори / угоди. Анотації. Відгук / рецензія. 

Тема 2 Довідково-інформаційні документи 

Довідки. Доповідні, пояснювальні та службові записки. Звіти. Плани. 

Тема 3 Довідково-інформаційні документи 

Запрошення. Прес-реліз, анонс / оголошення. Реферат. Список / каталог / перелік. 

Тема 4 Довідково-інформаційні документи 

Доповідь. Правила складання та оформлення протоколів. Витяг з протоколу. 

Тема 5 Службові листи 

Види листів та їхні особливості. Листи, що не потребують відповіді. Листи, що потребують 

відповіді. Листи до іноземних ділових партнерів. 

Тема 6 Довідково-інформаційні документи 

Службові телеграми. Телефонограми. Факси. 

Тема 7 Організація роботи з документами 
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Приймання, розгляд і реєстрація документів. Реєстраційні форми. Робота з вихідними 

документами. 

Тема 8 Організація документообігу на підприємстві 

Поняття про документообіг підприємства. Етапи документообігу. Типові строки виконання 

документів. Організація контролю за виконанням документів. 

Тема 9 Оформлення окремих реквізитів службових документів 

Складання, оформлення, датування та індексація документів. Погодження, засвідчення, 

адресування документів. Резолюція. Відмітки про проходження та виконання документів. 

Тема 10 Систематизація та класифікація документів підприємства, установи, 

організації 

Рівні систематизації документів в установах. Номенклатура справ: поняття, види, правила 

складання. 

Тема 11 Формування справ 

Ознаки групування службових документів. Вимоги до групування справ. Підготовка справ 

до наступного зберігання та використання. 

Тема 12 Оперативне зберігання документів 

Забезпечення збереження документів. Експертне оцінювання документів. Передача справ до 

архіву. Страховий фонд особливо цінних документів. Збереження бланків, печаток та штампів. 

Вилучення документів. Знищення документів. 

Тема 13 Робота з окремими видами документами 

Робота з листами, пропозиціями, заявами та скаргами громадян. Оформлення документів 

про відрядження. 

Модуль 3. Тема 1 Робота з кадрами як багатогранний процес 

Основні терміни й поняття. Елементи системи управління персоналом. Еволюція 

менеджменту персоналу. Розвиток підходів до управління персоналом. Напрями та методи 

управління персоналом. 

Тема 2 Побудова роботи кадрової служби 

Історія розвитку кадрових служб. Види кадрових служб та їх чисельність. Завдання, 

напрями роботи і обов’язки кадрових служб. Складові кадрової роботи. Вимоги до працівників 

кадрових служб. Розроблення посадової інструкції менеджера з персоналу. Організація праці 

працівників кадрової служби. 

Тема 3 Особливості складання документації з кадрових питань  

Принципи роботи з кадровою документацією. Схеми опрацювання та обігу кадрової 

документації. Завдання обліку кадрів. 

Тема 4 Вимоги до кадрової документації та її види  
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Вимоги до оформлення документації. Вимоги до реквізитів кадрових документів. Вимоги до 

тексту кадрових документів. Уніфікація і стандартизація кадрової документації. Класифікування 

кадрової документації. Первинно-облікова кадрова документація. Особова документація. 

Організаційно-розпорядча документація. Звітно-статистична документація. Поділ документації за 

функціональними ознаками. 

Тема 5 Створення організаційної документації 

Складання колективних договорів. Розробка регламенту. Підготовка положень. Підготовка 

посадової інструкції. Складання правил внутрішнього розпорядку. 

Тема 6 Укладання та розірвання трудових договорів 

Види трудових договорів. Контрактна форма трудового договору. Оформлення трудового 

договору. Укладання трудового договору між фізичною особою (роботодавцем) та працівником. 

Практика сумісництва та суміщення. Підстави розірвання трудового договору. Розірвання 

договору з ініціативи працівника. Розірвання договору з ініціативи власника. Документування 

розірвання договору з ініціативи власника. 

Тема 7 Підготовка тексту заяв 

Загальні вимоги до написання заяв. Подання заяви про прийняття на роботу. Написання 

заяви про переведення на іншу посаду. Написання заяви про звільнення. Написання заяви про 

прийняття на роботу за сумісництвом. Написання заяви про надання відпустки. 

Тема 8 Складання розпорядчої документації  

Загальні вимоги до підготовки наказів з особового складу. Підготовка наказів про прийняття 

на роботу. Підготовка наказів про переведення та переміщення. Підготовка наказів про звільнення 

з роботи. Підготовка наказів (розпоряджень) про надання відпустки. Підготовка наказів 

(розпоряджень) про відрядження. Підготовка наказів про заохочення та стягнення. Підготовка 

вказівок та розпоряджень. 

Тема 9 Оформлення довідково-інформаційної документації 

Складання довідок. Підготовка доповідних і службових записок. Оформлення подання та 

клопотання. Підготовка рапортів та написання пояснювальних записок. Складання актів. 

Підготовка витягів з наказу та протоколу. Складання службових листів. 

Тема 10 Ведення трудових книжок 

Історія впровадження трудових книжок та особових документів. Особливості ведення 

трудових книжок. Заповнення трудових книжок. Оформлення дублікату трудової книжки. 

Збереження трудових книжок. Облік трудових книжок. 

Тема 11 Ведення особових справ  

Вимоги до провадження особової справи. Зберігання та передача особових справ в архів. 

Особливості складання документів особової справи. 

Тема 12  Ведення особових карток, книг та журналів обліку 
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Заповнення особової картки П-2 та П-2ДС. Ведення алфавітних, посадових та інших карток 

обліку. Ведення штатно-посадової та алфавітної книг. Ведення журналу реєстрації наказів та інших 

облікових документів 

Тема 13 Документування атестації кадрів та роботи з резервом кадрів 

Загальні положення щодо проведення атестації. Підготовка до атестації. Проведення 

атестації. Оформлення та реалізація рекомендацій атестаційної комісії. Формування резерву кадрів. 

Планування роботи з резервом кадрів. Організаційно-методичне забезпечення формування резерву 

кадрів. 

Тема 14 Документування призначень допомог і пенсій 

Основні поняття і правове регулювання  пенсійного забезпечення. Особливості солідарної 

системи пенсійного страхування. Порядок оформлення документів для призначення пенсій. 

Порядок заповнення подання для призначення пенсії. 

Теми семінарських занять 

1. Вступ до навчальної дисципліни «Діловодство». 

2. Види документів та їх класифікація. 

3.  Нормативно-методична база діловодства. 

4. Основні вимоги, що пред’являються до складання та оформлення управлінських 

документів. 

5. Оформлення організаційно-розпорядчої документації. 

6. Оформлення наказів. 

7. Фінансово-облікова документація. 

8. Робота з документами, що містять комерційну таємницю підприємства. 

9. Довідково-інформаційні документи. 

10. Службові листи. 

11. Організація роботи з документами. 

12. Організація документообігу на підприємстві. 

13. Оформлення окремих реквізитів службових документів. 

14. Систематизація та класифікація документів підприємства, установи, організації. 

15. Формування справ. 

16. Оперативне зберігання документів. 

17. Робота з окремими видами документами. 

18. Робота з кадрами як багатогранний процес. 

19. Побудова роботи кадрової служби. 

20. Особливості складання документації з кадрових питань. 

21. Вимоги до кадрової документації та її види.  

22. Створення організаційної документації. 
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23. Укладання та розірвання трудових договорів. 

24. Складання розпорядчої документації. 

25. Оформлення довідково-інформаційної документації. 

26. Ведення трудових книжок. 

27. Ведення особових карток, книг та журналів обліку. 

28. Документування атестації кадрів та роботи з резервом кадрів. 

Теми практичних занять 

1. Документальне забезпечення управління. 

2. Класифікація документів. 

3. Історія діловодства в Україні. 

4. Нормативно-методична база діловодства. 

5. Організація праці діловодної служби. 

6. Основні вимоги до оформлення документів. 

7. Вимоги до бланків організації. 

8. Особливості складання та оформлення довідково-інформаційних документів. 

9. Довідки, доповідні, пояснювальні та службові записки. 

10. Оформлення запрошень, прес-релізів та оголошень. 

11. Складання та оформлення протоколів. 

12. Службові листи. 

13. Документи, що передаються засобами електрозв’язку. 

14. Оформлення додатків та копій документів. 

15. Робота з кадрами як багатогранний процес. 

16. Побудова роботи кадрової служби. 

17. Особливості складання документації з кадрових питань. 

18. Вимоги до кадрової документації та її види. 

19. Створення організаційної документації. 

20. Укладання та розірвання трудових договорів. 

21. Підготовка тексту заяв. 

Теми лабораторних робіт 

1. Шаблони документів. 

2. Конструювання бланка організації. 

3. Оформлення текстів службових документів. 

4. Оформлення організаційних документів. 

5. Оформлення розпорядчої документації. 

6. Оформлення фінансово-облікової, господарсько-договірної та господарсько-претензійної 

документації. 



10 
 

  

7. Оформлення окремих видів довідково-інформаційних документів. 

8. Автоматизація створення та розсилання однотипних документів. 

9. Використання стилів у електронних документах. 

10. Оформлення окремих реквізитів службових документів. 

11. Створення документів та основи ведення документообігу засобами Microsoft Access 

2007. 

12. Складання номенклатури справ організації. 

13. Формування справ. 

14. Створення організаційної документації в кадровому діловодстві. 

15. Складання розпорядчої документації в кадровому діловодстві. 

16. Оформлення довідково-інформаційних документів. 

17. Ведення трудових книжок. 

18. Ведення особових карток, книг та журналів обліку. 

19. Оформлення особистих документів. 

20. Ведення особових справ. 

3. Рекомендована література 
1. Інструкція з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого 

самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від 

форм власності, в засобах масової інформації // Офіційний вісник України. – 1997. – № 4. – ст. 202.; 

Архіви України. – 1997. – № 1-6. – С.111-120. 

2. Інструкція про порядок розгляду пропозицій, заяв, скарг і організації особистого прийому 

громадян в органах внутрішніх справ, вищих закладах освіти, установах, організаціях і на 

підприємствах системи МВС України // Офіційний вісник України. – 1998. – №  45. 

3. Закон України «Про електронні документи та електронний документообіг» // Вісник 

Державного комітету архівів України. – 2003. – Вип. 2 (14). – С. 15-22. 

4. Закон України «Про електронний цифровий підпис» // Вісник Державного комітету 

архівів України. – 2003. – Вип. 2 (14). – С. 23-32. 

5. Порядок застосування електронного цифрового підпису органами державної влади, 

органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями державної 

форми власності. (Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України № 1452 від 28.10.2004). 

6. Збірник уніфікованих форм організаційно-розпорядчих документів / Держкомархів 

України. УНДІАСД; Уклад. : С. Г. Кулешов (керівник), О. М. Загорецька, Л. В. Кузнєцова. – К., 

2006. – 73 с.  

7. Інструкція про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та 

інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю 

держави. (Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 27 листопада 1998 р. № 1893). 
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8. ДСТУ 2732: 2004. Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення понять: ДСТУ 

2732: 2004. – Чин. від 2005-07-01 / Розробники: О. Загорецька, Л. Драгомірова, Л. Кузнєцова, С. 

Кулешов (кер. розробки), С. Лозова, А. Маньковський, Н. Христова, А. Шурубура. – К.: 

Держспоживстандарт України, 2005. – 32 с. 

9. ДСТУ 3843-99. Державна уніфікована система документації. Основні положення. – К.: 

Держстандарт України, 2000. – На заміну ГОСТ 6. 10. 1-88. 

10. ДСТУ 3844-99. Державна уніфікована система документації. Формудяр-зразок. Вимоги 

до побудови. – К.: Держстандарт України, 2000. – На заміну ГОСТ 6. 10. 5-87. 

11. ДСТУ 4163-2003. Державна уніфікована система документації. Уніфікована система 

організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів. - На заміну ГОСТ 

6. 38-90. - К.: Держспоживстандарт України., 2003.-22 с. 

12. Методичні рекомендації щодо застосування ДСТУ 4163-2003 «Державна уніфікована 

система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до 

оформлювання документів». – К. : Держкомархівів України, УНДІАСД, 2004. – 67 с. 

13. ДСТУ 4423-1:2005 «Керування документаційними процесами. Частина 1. Основні 

положення» (180 15489-1:2001, МОD). – К. : Держспоживстандарт України, 2007. – 28 с.  

14. ДСТУ 4423-2:2005 «Керування документаційними процесами. Частина 2. Настанови» 

(180 15489-2:2001, МОD). – К. : Держспоживстандарт України, 2007. – 44 с. 

15. Державний класифікатор управлінської документації. ДК 010-98. – К : Держстандарт 

України, 1999. – 50 с. 

16. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників, затверджений наказом 

Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 року № 336. 

17. Андреева В. И. Делопроизводство: Требования к документообороту фирмы / В. И. 

Андреева. – М.: АО «Бизнес-иск». Интел-Синтез», 1995. 

18. Беспянська Г. Упровадження міжнародного стандарту «Інформація та документація. 

Керування документаційними процесами» в Україні / Г. Беспянська // Секретар-референт. – 2008. – 

№ 2. – С. 9-11. 

19. Березина Н. М., Воронцова Е. П., Лысенко Л. М. Кадровое діловодство / Н.М.Березина, 
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2004. – 384 с. 

26. 3убков М. Г. Сучасна українська ділова мова / М. Г. Зубкова. – Харків : Торсінг, 2004, – 448 с. 

27. Кацавець Г. М., Паламар Л. М. Мова ділових паперів / Г. М. Кацавець, Л. М. Паламар. – К.: 

Алерта, 2005. – 328 с. 

28. Козоріз В. П., Лапицька Н. І. Загальне і кадрове діловодство: Навч. пос. / В.П. Козоріз, Н. І. 

Лапицька. – К.: МАУП, 2002. – 168 с.  

29.  Комова М.В. Діловодство / НУ «Львівська політехніка», Ін-т гуман-х і соціал-х наук / М. В. 

Комова. – Львів : Тріада плюс, 2006. – 220 с.  

30. Кушнаренко Н.Н. Документоведение : Учебник для студ. вузов культури / Н. Н. Кушнаренко. 

– 4-е изд., испр. – К.: Знання, 2003. – 459 с. 
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МЗУУП., 1993. – 268 с.  
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документації. – 3-тє вид., доп. / Ю. Палеха – К.:  Вид-во Європ. ун-ту, 2003. – 383 с. 

33. Палеха Ю. Управлінське документування: Навч. посібник. У 2 ч. Ч. 2. 

Кадрове діловодство. – 3-тє вид., доп. / Ю. Палеха – К. : Вид-во Європ.  ун-ту, 2003. – 283 с.  

34.  Палеха Ю. І. Організація сучасного діловодства / Ю. І. Палеха. – К. : Кондор, 2007.  

35. Палеха Ю. І. Діловодство / Ю. І. Палеха. – К. : ЄУФІМБ, 2008. 

36. Свердан М. Р. Основи діловодства: Навч. Посібник / М. Р. Свердан. –Чернівці : Рута, 2004. – 

183 с.  

37.  Скібіцька Л. І. Діловодство / Л. І. Скібіцька – К. : Центр навч. літ-ри, 2006. – 224 с. 

38. Сучасне діловодство: зразки документів, діловий етикет, інформація для ділової людини / За 

ред. В. М. Бріцина. – К. : Довіра, 2007. – 687 с.  

39. Тітенко Л.А. Діловодство з використанням комп'ютерної техніки /  Л. А. Тітенко – К. : КНЕУ, 

2006. – 192 с. 

40. Універсальний довідник з ділових паперів та ділової етики / Уклад. :  С. П. Бибик, І. Л. Михно, 

Л. О. Пустовіт, Г. М. Сюта. – К. : Довіра,  УНВЦ «Рідна мова», 1999. – К.: Довіра, 2003. – 623 с. 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік, залік, іспит. 

         5.Засоби діагностики успішності навчання:  
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 Оцінювання знань студентів здійснюється шляхом проведення контрольних заходів, які 

передбачають поточний, модульний та семестровий види контролю.  

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних і семінарських занять і 

передбачає перевірку знань студентів з окремих тем та рівня їх підготовленості до виконання 

конкретної роботи.  

Форму проведення поточного контролю під час навчальних занять визначає кафедра.  

Модульний контроль проводиться з метою оцінювання результатів навчання після 

закінчення логічно завершеної частини лекційних та практичних і семінарських занять з 

дисципліни – модуля. Завданням модульного контролю є перевірка розуміння та засвоєння певного 

матеріалу, вироблення навичок проведення розрахункових робіт, умінь самостійно опрацьовувати 

тексти, здатності осмислити зміст кількох тем дисципліни, умінь публічно чи письмово 

представити певний матеріал.  

Формою модульного контролю є модульна контрольна робота.  

Семестровий контроль проводиться у формі іспиту в обсязі навчального матеріалу, 

визначеного робочою навчальною програмою і в терміни, встановлені робочим навчальним планом 

та графіком навчального процесу.  

Відповідно до видів контролю набутих студентом знань та вмінь, рейтингова  система 

оцінювання передбачає використання наступних видів рейтингових оцінок: поточна, контрольна 

модульна, підсумкова модульна, підсумкова семестрова, підсумкова з дисципліни. 

 

 




