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 Вступ 

 

Програма обов’язкової навчальної дисципліни «Діловодство» складена 

відповідно до стандарту вищої освіти підготовки бакалавра галузі знань 02 «Культура 

і мистецтво» спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки № 1378 від 12.12.2018. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є знання і навички сучасного 

діловодства на основі науково-обгрунтованих принципів і методів його 

удосконалення. 

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна «Діловодство» є складовою частиною 

циклу дисциплін професійної підготовки студентів за спеціальністю 029 

«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа».  

Вимоги до знань та умінь визначаються галузевим стандартом вищої освіти 

України. 

 

Анотація 

 

Діловодство в роботі підприємств, установ та організацій займає одне із провідних 

місць в системі управління. Без документування управління, без контактів з іншими 

фірмами не існувало б жодного підприємства.  

Діловодство – це управлінська діяльність, що охоплює питання документування та 

організації роботи з документами в установі, що виникли у процесі проведення 

виробничих дій. 

Ключові слова: діловодство, документ, документна діяльність, управління, 

комунікація, інформаційна діяльність. 

 

 

 

Аbstract 

 

Office work in the work of enterprises, institutions and organizations is one of the 

leading places in the management system. Without a management document, without 

contacts with other firms, there would not be any enterprise. 

Office work is a management activity that covers the documentation and organization of 

work with documents in an institution that arose in the process of production activities. 

Key words: office work, document, document activity, management, communication, 

information activity.. 
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1. Опис навчальної дисципліни  

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, рівень 

вищої освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

 Денна форма 

навчання 

Заочна 

форма 

навчання 

Кількість 

кредитів – 6 

Галузь знань  

02 «Культура і 

мистецтво» 

Спеціальність 029  

«Інформаційна, 

бібліотечна та архівна 

справа» 

Спеціалізація  

«Управління 

інформаційними 

комунікаціями» 

 

За вибором 

Модулів – 2 Рік підготовки: 

Змістових 

модулів – 3 

2-й 

Семестр 

 

Індивідуальне 

науково-

дослідне 

завдання   -      

КРф-6  

3-ий 

Лекції 
 

Загальна 

кількість годин 

– 180 

Тижневих 

годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 

5,2 

Самостійної 

роботи 

студента – 9,8 

 

Рівень вищої освіти: 

бакалаврський 

 

32 год. - 

Практичні, семінарські 

30 год.  - 

Самостійна робота 

118 год. - 

Індивідуальні завдання:  
 КР ф - 16   год. 

екзамен 

   

  

Примітка. 

 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної 

роботи становить: 35 % до 65 %. 
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2.  Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета викладання дисципліни "Діловодство": формування знань і навичок 

сучасного діловодства на основі науково-обгрунтованих принципів і методів його 

удосконалення. 

Основними завданнями навчальної дисципліни є: 

− дослідити роль і місце діловодства у роботі апарату управління; 

− вивчити історію організації діловодства; 

− ознайомитись із задачами та функціями служб ДЗУ; 

− проаналізувати нормативну базу, яка регламентує організацію роботи з 

документами в установі; 

− ознайомлення із організацією документообігу; 

− вивчення організації поточного зберігання документів, формування 

номенклатури справ; 

− вивчення процесу організації проведення експертизи документів, технічне 

забезпечення їх знищення. 

 

     У результаті вивчення навчальної дисципліни студент: 

повинен знати:  

− методологічні аспекти формування сучасного діловодства; 

− науково-обгрунтовані принципи організації сучасного доловодства; 

− науково-обгрунтовані методи удосконалення діловодства; 

− процеси організації документообігу; 

− задачі та функції служб ДЗУ; 

− нормативну базу, яка регламентує роботу з документами в установі; 

− організацію поточного зберігання документів; 

− особливості технічного забезпечення діловодства в установі. 

 

повинен вміти: 

− організовувати роботу ДЗУ; 

− застосовувати нормативну базу, яка регламентує роботу з документами; 

− проводити реєстрацію і контроль за виконанням документів в установі; 

− організовувати поточне зберігання документів; 

− проводити експертизу цінності документів, їх знищення; 

− передача документів в архів. 
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3. Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1.  

Загальні положення щодо організації діловодства в установі 

 

Тема 1. Організація діловодства в установі 

Призначення діловодства. Порядок ведення діловодства. Поняття про Єдину 

державну систему діловодства (ЄДСД). Загальне керівництво роботою служб 

документаційного забезпечення. Відповідальність за організацію та ведення 

діловодства в апараті організації. 

 

Тема 2. Документальне забезпечення управління 

Роль і місце документальної інформації в управлінні організацією. Визначення 

документа. Види документів та їх класифікація. Документування та документальне 

забезпечення діяльності організації. Система документації та її класифікація. 

Документування управлінської діяльності в організації.  

 

Тема 3. Сучасні технології і організації діловодства 

Напрямки використання комп’ютерної техніки у документальному забезпеченні 

управління. Документування та організація роботи з документами. Програма для 

складання та редагування службових документів. Система автоматизації діловодного 

процесу.  

Тема 4. Основні завдання підсистем 

Реєстрація і збереження документів у системі. Класифікація документів у СУД. 

Реєстри документів. Операції та етапи оброблення документів. Маршрутизація 

документів. Функції, які реалізуються для здійснення контролю виконання 

документів: контроль доставки документа, контроль прочитання документа, 

моніторинг і контроль виконання документа, контроль термінів виконання, історія 

виконання документа. 

 

Змістовий модуль 2. 

 Характеристика ДЗУ. Організація роботи з документами 

Тема 5. Задачі та функції служб ДЗУ 

Структура служби діловодства: види служб діловодства, склад служби 

діловодства, кількісний склад працівників служби діловодства. Основні завдання 
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служби діловодства. Управління службою діловодства: призначення і звільнення 

керівника служби діловодства, особливості взаємодії керівника служби діловодства, 

права керівника служби діловодства, зобов’язання підприємств (організацій) та їх 

структурних підрозділів. Умови праці працівників служби діловодства.  

 

Тема 6. Посадова інструкція 

Основа раціональної організації будь-якої роботи. Важливість чіткого розподілу 

функцій та обов’язків в установі. Кваліфікаційний довідник посад службовців. 

Поняття про індивідуальну посадову інструкцію. Характеристика загальної частини 

інструкції. Характеристика розділу «функції» посадової інструкції. Характеристика 

розділу «обов’язки» посадової інструкції.   Характеристика розділу «права» посадової 

інструкції.  Характеристика розділу «оцінка роботи» посадової інструкції.   

 

Тема 7. Нормативна база організації роботи з документами в установі 

Характеристика законів, що регламентують організацію роботи з документами в 

установі: основні поняття, положення та застосування норм законів.  Характеристика 

підзаконних актів, що регламентують організацію роботи з документами в установі: 

основні поняття, положення та застосування норм законів. 

 

Тема 8. Організація документообігу в установі 

Поняття про документообіг підприємства. Приймання, розгляд і реєстрація 

документів. Робота з вихідними документами. Складання номенклатури та 

формування справ. Типові строки виконання документів. Організація контролю за 

виконанням документів. Робота з заявами, листами, пропозиціями та скаргами 

громадян. 

 

Тема 9. Робота з документами, що містять комерційну таємницю 

підприємства 

 

Поняття про комерційну таємницю та конфіденційну інформацію. Правове 

регулювання захисту інформації в Україні. Умови забезпечення захисту комерційної 

та конфіденційної інформації. Відомості, що не становлять комерційної таємниці.  

 

 

Змістовий модуль 3.  

Організація поточного зберігання документів. Технічне забезпечення 

діловодства в установі 
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Тема 10. Основні положення організації поточного зберігання документів 

Підготовка справ до наступного зберігання та використання. Забезпечення 

збереження документів. Експертне оцінювання документів. Передача справ до архіву. 

Страховий фонд особливо цінних документів. Збереження бланків, печаток та 

штампів. Вилучення документів.  

 

Тема 11. Організація та проведення експертизи цінності документів 

Поняття експертизи цінності дкументів та її завдання. Формування національного 

архівного фонду. Принципи експертизи і критерії цінності документів. Організація і 

методика експертизи цінності документів та оформлення її результатів. Діяльність 

експертних комісій. 

 

Тема 12. Підготовка та передача документів до архіву 

Відповідальність за підготовку документів до архіву. Види робіт, що входять до 

оформлення справи. Особливості нумерації аркушів у справі. Особливості складання 

внутрішнього опису документів справи. Складання засвідчу вального напису справи. 

Особливості оправлення справ. Оформлення обкладинок справ. Передача в архів 

справ тимчасового зберігання. Передача в архів справ постійного зберігання. 

 

Тема 13. Знищення документів 

Знищення документів як кінцевий етап комплексу архівних робіт. Виділення 

переліку справ, що підлягають утилізації та санкціонування даного протоколу у 

Державному архіві. Знищення документів шляхом шредеювання (подрібнення). 

Складання акту виконаних робіт.  

 

Тема 14. Системи автоматизації діловодського процесу 

Поняття про системи управління документами (СУД). Призначення систем 

управління документами. Рівні  систем управління документами: системи рівня 

підприємства, системи рівня робочих груп, системи, призначені для індивідуальних 

користувачів. Основні функції систем управління документами: збереження і пошук 

документів різного типу.  

 

Тема 15. Технічні засоби в діловодському процесі 

Доцільність впровадження технічних засобів. Можливість придбання 

технічних засобів. Характеристика технічних засобів. Класифікація технічних 

пристроїв. Аналіз наявності придатних приміщень. 

 

Тема 16. Підготовка спеціалістів до обслуговування техніки  

та її ремонту 

 Можливість підготовки чи залучення спеціалістів до обслуговування техніки 

та її ремонту. Відповідна підготовка кадрів, які призначені працювати з технічними 

пристроями у системі діловодства. 
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4.  Структура навчальної дисципліни 

 

Назви тем змістових модулів Кількість годин 

У
сь

о
го

 

Л
ек

ц
ії

 

П
р

ак
ти

ч
н

і 

за
н

я
тт

я
 

С
ам

о
ст

ій
н

а 

р
о

б
о

та
 

1 2 3 4 5 

 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1.  

Загальні положення щодо організації діловодства в установі  

Тема 1. Організація діловодства в установі 8 2 - 6 

Тема 2. Документальне забезпечення 

управління 

10 2 2 6 

Тема 3. Сучасні технології і організації 

діловодства 

10 2 2 6 

Тема 4. Основні завдання підсистем 10 2 2 6 

Разом за змістовим модулем 1 38 8 6 24 

Змістовий модуль 2. 

Характеристика ДЗУ. Організація роботи з документами 

Тема 5. Задачі та функції служб ДЗУ 10 2 2 6 

Тема 6. Посадова інструкція 10 2 2 6 

Тема 7. Нормативна база організації роботи з 

документами в установі 

10 2 2 6 

Тема 8. Організація документообігу в установі 10 2 2 6 

Тема 9. Робота з документами, що містять 

комерційну таємницю підприємства 

10 2 2 6 

Разом за змістовим модулем 2 50 10 10 30 

Змістовий модуль3.  

Організація поточного зберігання документів. Технічне забезпечення 

діловодства в установі 

Тема 10. Основні положення організації 

поточного зберігання документів 

11 2 2 7 

Тема 11. Організація та проведення 

експертизи цінності документів 

11 2 2 7 

Тема 12. Підготовка та передача документів 

до архіву 

11 2 2 7 
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Тема 13. Знищення документів 11 2 2 7 

Тема 15. Системи автоматизації діловодського 

процесу 

11 2 2 7 

Тема 16. Технічні засоби 

в діловодському процесі 

11 2 2 7 

Тема 17. Підготовка спеціалістів до 

обслугову-вання техніки та її ремонту 

10 2 2 6 

Разом за змістовим модулем 3 76 14 14 48 

Усього годин 164 32 30 102 

Модуль 2     

ІНДЗ 16  - 16 

Усього годин 180 32 30 118 

 

 

5.Теми практичних занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількі

сть 

годин 

1 Розгляд та аналіз Єдиної державної системи діловодства (ЄДСД) 2 

2 Розгляд видів документів на прикладі конкретної організації 2 

3 Особливості документального забезпечення діяльності 

організації 

2 

4 Розгляд видів систем документації на прикладі підприємства 2 

5 Аналіз використання комп’ютерної техніки у документальному 

забезпеченні підприємства 

2 

6 Застосування програми для складання і редагування документів  2 

7 Розгляд практичних аспектів системи автоматизації діловодного 

процесу 

2 

8 Аналіз реєстрації та збереження документів у системі 2 

9 Особливості маршрутизації документів на підприємстві 2 

10 Особливості організації документообігу на конкретному 

підприємстві 

2 

11 Робота з заявами, листами, пропозиціями та скаргами громадян 2 

12 Практичні аспекти поточного зберігання та проведення цінності 

документів 

2 

13 Особливості підготовки та передачі документів до архіву 2 

14 Дослідження процесу знищення документів 2 

15 Ознайомлення з технічними засобами в діловодському процесі 2 

Разом 30 
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6. Індивідуальна робота 

 

Індивідуальна робота студентів передбачає виконання курсової роботи.  

Мета курсової роботи полягає у дослідження діловодських процесів на 

конкретному підприємстві (установі) за такими напрямами: 

− організація роботи ДЗУ; 

− реєстрація і контроль за виконанням документів; 

− організація поточного зберігання документів; 

− експертиза цінності документів, їх знищення; 

− передача документів в архів. 

Курсова робота передбачає таку структуру: 

Розділ 1. Теоретико-методологічні засади організації діловодства на 

підприємстві. 

Розділ 2. Характеристика та аналіз організації діловодства на підприємстві 

(установі, організації). 

Розділ 3.  Оптимізація організації діловодства на підприємстві (установі, 

організації). 

Обсяг курсової роботи не повинен перевищувати 20-25 сторінок. Порядок 

виконання, оформлення і захисту курсової роботи описаний у методичних вказівках 

до виконання курсової роботи (№ 668-21) (http://ep3.nuwm.edu.ua/521/). 

Дану курсову роботу студенти оформляють згідно методичних вказівок     № 

668-21. 

 

 

7.Самостійна робота 

 

Розподіл годин самостійної роботи для студентів: 

40 годин – підготовка до аудиторних занять; 

50 годин – підготовка до контрольних заходів;  

28 годин - опрацювання окремих тем програми або їх частин, які не викладаються 

на лекціях. Усього: 118 год. 
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7.1 Завдання для самостійної роботи 

 

Звіти про самостійну роботу не надаються. 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кіль-

кість 

годин 

1 Загальне керівництво роботою служб документаційного 

забезпечення. Відповідальність за організацію та ведення 

діловодства в апараті організації. 

7 

2 Система документації та її класифікація. Документування 

управлінської діяльності в організації. 
7 

3 Програма для складання та редагування службових документів. 

Система автоматизації діловодного процесу. 
7 

4 Функції, які реалізуються для здійснення контролю виконання 

документів: контроль доставки документа, контроль 

прочитання документа, моніторинг і контроль виконання 

документа, контроль термінів виконання, історія виконання 

документа. 

7 

5 Управління службою діловодства: призначення і звільнення 

керівника служби діловодства, особливості взаємодії керівника 

служби діловодства, права керівника служби діловодства, 

зобов’язання підприємств (організацій) та їх структурних 

підрозділів. 

7 

6 Характеристика розділу «функції» посадової інструкції. 

Характеристика розділу «обов’язки» посадової інструкції.   

Характеристика розділу «права» посадової інструкції.  

Характеристика розділу «оцінка роботи» посадової інструкції. 

7 

7 Характеристика підзаконних актів, що регламентують 

організацію роботи з документами в установі: основні поняття, 

положення та застосування норм законів. 

7 

8 Організація контролю за виконанням документів. Робота з 

заявами, листами, пропозиціями та скаргами громадян. 

7 

9 Умови забезпечення захисту комерційної та конфіденційної 

інформації. Відомості, що не становлять комерційної таємниці. 

7 

10 Страховий фонд особливо цінних документів. Збереження 

бланків, печаток та штампів. Вилучення документів. 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 13  

11 Організація і методика експертизи цінності документів та 

оформлення її результатів. Діяльність експертних комісій. 

8 

12 Особливості оправлення справ. Оформлення обкладинок справ. 

Передача в архів справ тимчасового зберігання. Передача в 

архів справ постійного зберігання. 

8 

13 Знищення документів шляхом шредеювання (подрібнення). 

Складання акту виконаних робіт. 

8 

14 Створення централізованих служб.: сектори діловодства, 

комп'ютеризації і оргтехніки, друкарські та копіювальні бюро 

тощо. 

8 

15 Основні функції систем управління документами: збереження і 

пошук документів різного типу. 

8 

16 Відповідна підготовка кадрів, які призначені працювати з 

технічними пристроями у системі діловодства. 

8 

Разом  118 

 

7. Методи навчання 

Вивчення дисципліни досягається інформаційним, ілюстративним та проблемним 

методами навчання.  

Лекції супроводжуються демонстрацією прикладів документів. На практичних 

заняттях розглядаються та розв’язуються завдання, наближені до реальних ситуацій:  

− використовується роздатковий матеріал (наочність) для формування у студентів 

системного мислення, розвитку пам'яті; 

− проводиться дискусійне обговорення проблемних питань; 

− задаються провокаційні питання. 

Навчання супроводжується опрацюванням нормативної, навчальної літератури, а 

також періодичних видань.  

При викладанні навчальної дисципліни для активізації навчального процесу 

передбачено застосування сучасних навчальних технологій, таких, як: «проблемні» 

лекції, робота в малих групах, семінари-дискусії, кейс-метод, метод мозкового 

штурму, метод вільних асоціацій, метод обговорення тематичних зображень, метод 

"переваги та недоліки", метод "Робота в мережі", ділові ігри. 

 «Проблемні» лекції спрямовані на розвиток логічного мислення студентів. Коло 

питань теми лекції обмежується двома-трьома ключовими моментами, увага студентів 

концентрується на матеріалі, який не знайшов відображення в підручниках, 

використовується досвід закордонних навчальних закладів з роздаванням студентам 

під час лекції друкованого матеріалу та виділенням головних висновків з питань, що 

розглядаються. 

Міні-лекції передбачають викладення навчального матеріалу за короткий 

проміжок часу і характеризуються значною ємністю, складністю логічних побудов, 
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образів, доказів та узагальнень. Міні-лекції проводяться, за звичай, як частина 

заняття-дослідження. На початку проведення міні-лекції за вказаними темами лектор 

акцентує увагу студентів на необхідності представити викладений лекційний матеріал 

у так званому структурно-логічному вигляді. На розгляд виносяться питання, які 

зафіксовані у плані лекцій, але викладаються вони стисло.  

Робота в малих групах дає змогу структурувати лекційні або практично-

семінарські заняття за формою і змістом, створює можливості для участі кожного 

студента в роботі за темою заняття, забезпечує формування особистісних якостей та 

досвіду соціального спілкування. Після висвітлення   

проблеми (при використанні «проблемних» лекцій) або стислого викладання 

матеріалу (при використанні міні-лекцій) студентам пропонується об’єднуватися у 

групи по 5 – 6 осіб і презентувати наприкінці заняття своє бачення та сприйняття 

матеріалу.  

Презентації – виступи перед аудиторією, що використовуються для представлення 

певних досягнень, результатів роботи групи, звіту про виконання індивідуальних 

завдань. Однією з позитивних рис презентації та її переваг за умови використання в 

навчальному процесі є обмін досвідом, який здобули студенти під час роботи в певній 

малій групі.  

Семінари-дискусії передбачають обмін думками та поглядами учасників щодо 

даної теми, а також розвивають мислення, допомагають формувати погляди і 

переконання, виробляють вміння формулювати думки и висловлювати їх, вчать 

оцінювати пропозиції інших людей, критично підходити до власних поглядів.  

Ділові та рольові ігри – форма активізації студентів, внаслідок якої вони задіяні в 

процесі інсценізації певної виробничої ситуації в ролі безпосередніх учасників подій.  

Обговорення тематичних зображень дає змогу візуально сприймати інформацію, сприяє 

розвитку асоціативного мислення та кращому засвоєнню матеріалу.  

 

8. Методи контролю 

 

Оцінювання завдань поточного контролю проводиться з розрахунку від 0 до 100 

балів. 

Основними методами оцінювання є аналіз усних відповідей, виконання 

практичних задач, тестування, перевірка індивідуальних завдань. 

Оцінювання виконаних завдань, у тому числі творчого характеру, здійснюється за 

такими критеріями (у % від кількості балів, виділених на завдання із заокругленням до 

цілого числа): 

0% – завдання не виконано; 

40% – завдання виконано частково, висновки не аргументовані і не конкретні; 

60% – завдання виконано повністю, висновки містять окремі недоліки, судження 

студента не достатньо аргументовані;  

80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі несуттєві 

недоліки не системного характеру; 

100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 
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9. Розподіл балів, які отримують студенти 

 
Модуль 1 Екза-

мен 

Сума 

Поточне тестування та самостійна робота  

 

40 

 

 

100 
Змістовий 

модуль 1 

Змістовий  

модуль 2 

Змістовий  

модуль 3 
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 Т14 Т15 Т16 

3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

 

Розподіл балів, що присвоюється студентам  

за виконання курсової роботи 

 

Модуль 2 

Пояснювальна 

записка 
Захист роботи Сума 

до 60 до 40 100 

 

Шкала оцінювання 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

90 – 100 відмінно   

82-89 
добре  

74-81 

64-73 
задовільно  

60-63 

35-59 незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34 
незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни 

 

 

10. Методичне забезпечення 

 

1. Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни «Діловодство» для 

студентів галузі знань 0201 «Культура», напряму підготовки 6.020105 
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«Документознавство та інформаційна діяльність» денної форми навчання / 

В.І.Корбутяк. – Рівне: НУВГП, 2013. – 8 с. http://ep3.nuwm.edu.ua/519/. 

2. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з дисципліни 

«Діловодство» для студентів галузі знань 0201 «Культура», напряму підготовки 

6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність» денної форми навчання / 

В.І.Корбутяк. – Рівне: НУВГП, 2013. – 8 с. http://ep3.nuwm.edu.ua/520/. 

3. Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни 

«Діловодство» для студентів галузі знань 0201 «Культура», напряму підготовки 

6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність» денної форми навчання / 

В.І.Корбутяк. – Рівне: НУВГП, 2013. – 8 с. http://ep3.nuwm.edu.ua/521/. 

 

 

11. Рекомендована література 

 

Базова 

1. Корбутяк В.І. Діловодство [Текст]: Навч. посібник / В.І. Корбутяк, 

З.О. Толчанова. – Рівне: НУВГП, 2010. – 122 с.  

2. Палеха Ю.І. Загальне документознавство [Текст] : Навч. посібник / Палеха 

Ю.І., Леміш Н.О. : 2-ге вид. доп. і перероб. К. : 2009. – 434 с. 

3. Плотницька І.М. Ділова українська мова [Текст] : Навч. посіб. / І.М. 

Плотницька. – 3-тє вид. – Київ: ЦУЛ, 2008. – 254 с. 

4. Погребна Л. Діловодство, яким воно повинно бути / Л. Погребна. – 2-е вид., 

переробл. і доп. – Х. : Фактор, 2008. – 416 с. 

5. Скібіцька Л.І. Діловодство[Текст] : Навч. посібник / Л.І. Скібіцька. – Київ : 

ЦНЛ, 2006. – 224 с.  

6. Сучасне діловодство: зразки документів, діловий етикет, інформація для 

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

 

Допоміжна 

1. Національний стандарт України ДСТУ 4423-1:2005 «Інформація та 

документація. Керування документаційними процесами. Ч. 1. Основні положення». – 

К.: Держспоживстандарт України, 2007. – 28 с. 

2. Національний стандарт України ДСТУ 4423-2:2005 «Інформація та 

документація. Керування документаційними процесами. Ч. 2. Настанови». – К.: 

Держспоживстандарт України, 2007. – 44 с. 

3. Національний стандарт України ДСТУ 4163-2003 «Державна уніфікована 

система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. 

Вимоги до оформлювання документів»: наказ Держспоживстандарту України № 55 

від 07.04.2003 [Електронний ресурс] / Держспоживстандарт України. – Режим 

доступу: http://dilo.kiev.ua/dstu4163-2003.html. 

4. Про затвердження Типової інструкції з документування управлінської 

інформації в електронній формі та організації роботи з електронними документами в 

діловодстві, електронного міжвідомчого обміну: постанова Кабінету Міністрів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 17  

України від 17.01.2018 № 55 [Електронний ресурс] /  Кабінет Міністрів України. – 

Режим доступу: http:// https://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/55-2018-%D0%BF#n38. 

5. Про затвердження Правил надання послуг поштового зв’язку: постанова 

Кабінету Міністрів України від 05.03.2009 р. № 270 [Електронний ресурс] / Кабінет 

Міністрів України. – Режим доступу: http:// http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/270-

2009-п (редакція від 17.07.2012). 

6. Про затвердження зразків і описів гербових печаток, печаток без зображення 

Державного Герба України, бланків і вивісок обласних, Київської та Севастопольської 

міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій: 

постанова Кабінету Міністрів України від 23.08.1995 р. № 672 [Електронний ресурс] /  

Кабінет Міністрів України. – Режим доступу: http:// 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/672-95-п (редакція від 09.12.2011). 

 

12.Інформаційні ресурси 

 
Періодичні видання 

 

1.Актуальні питання масової комунікації. 

http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/fonds/univmag/poshuk.php3?them_key=%C0%E

A%F2%F3%E0%EB%FC%ED%B3+%EF%E8%F2%E0%ED%ED%FF+%EC%E0%F1%

EE%E2%EE%BF+%EA%EE%EC%F3%ED%B3%EA%E0%F6%B3%BF 

2. Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія.  

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-

bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&

S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21

P03=PREF=&S21COLORTERMS=0&S21STR=bdi 

 

Інтернет-ресурси 

 

1. Кабінет Міністрів України / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.kmu.gov.ua/ 

2. Законодавство України  / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.rada.kiev.ua/  

3. Національна бібліотека імені Вернадського  / [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http:// www.nbuv.gov.ua /  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


