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ВСТУП  

 

Предметом вивчення дисципліни теоретичнаі та прикладні аспекти міжнародного 

документообігу.  

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна «Міжнародний документообіг» є складовою 
частиною циклу гуманітарних дисциплін для підготовки студентів всіх напрямів підготовки. 
Вивчення курсу передбачає наявність систематичних та ґрунтовних знань із суміжних 
курсів: «Документознавство» «Діловодство», «Менеджмент», а також із іншими 
дисциплінами професійної підготовки студентів.  

Вимоги до знань та умінь визначаються галузевими стандартами вищої освіти України.  
 

 

Анотація 

 

Основою  міжнародного  спілкування  є  обмін  інформацією  між представниками  різних  
країн.  Засобами  такого  обміну  є  поштові повідомлення,  телефон,  телефакс  та  електронна  
пошта.  Їх використання  дає  змогу  налагодити  офіційні  (службові,  ділові, партнерські)  
відносини  між  офіційними  особами  й  діловими  людьми різних країн, а також приватні 
стосунки між окремими людьми. 

Цим сучасним вимогам відповідає дисципліна «Міжнародний документообіг», яка вивчає 
етичні засади, психологічну природу, засоби і техніку спілкування. Розглядає особистий вплив 
менеджера на культуру спілкування та взаємодії, вплив національних особливостей ділових 
культур на спілкування з партнерами, а також роль менеджменту у формуванні культури 
організації.  

 

 Ключові слова: документообіг, міжнародний документообіг, міжнародні стандарти 

 

 

Аbstract 

 

          The basis of international communication is the exchange of information between 

representatives of different countries. Means of such exchange are mail, telephone, fax and e-mail. 

Their use makes it possible to establish official (official, business, partnership) relations between 

officials and business people of different countries, as well as private relationships between 

individuals. 

          These modern requirements meet the discipline of "International document management", which 

studies the ethical foundations, psychological nature, tools and communication techniques. It examines 

the personal influence of the manager on the culture of communication and interaction, the influence 

of national characteristics of business cultures on communication with partners, as well as the role of 

management in shaping the culture of the organization. 

 

 Keywords: referent, referent business, manager 
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1. Опис навчальної дисципліни 

2.  

Найменування 
показників  

Галузь знань,  
спеціальність,  

рівень вищої освіти 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

Кількість кредитів – 5 

Галузь знань 

0201 «Культура» 

(шифр і назва) 
Нормативна 

 

Спеціальність 

029 «Інформаційна, 

бібліотечна та архівна 
справа» 

 

ОПП Інформаційна, 

бібліотечна та архівна справа 

Модулів – 1 Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 
4-й - 

Семестр 

Загальна кількість годин 
– 120 

8-й - 

Лекції 

Тижневих годин для 
денної форми навчання: 
аудиторних – 2 

самостійної роботи 
студента –5,5 

Рівень вищої освіти: 
бакалавр 

 

22 год.  - 

Практичні, семінарські 
20 год.  - 

Лабораторні 
-  - 

Самостійна робота 

78год.  - 

Вид контролю: екзамен 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета – формування в студентів комплексу знань та умінь щодо організації роботи з 
міжнародною документацією. 
Завдання: 
– ознайомити студентів з основами міжнародного документообігу, базовими поняттями 
міжнародного документування, видами документів, що функціонують у міжнародній сфері; 
– сформувати у студентів глибокі й міцні знання та навички щодо правил оформлення основних 
видів документів, що функціонують у міжнародній сфері. 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  
знати:  
– визначення основних понять міжнародного документування та міжнародного документообігу; 
– основні види документів, що функціонують у міжнародній сфері, зокрема ділової та 
дипломатичної кореспонденції, договорів та інших документів; 
– вимоги міжнародних та національних стандартів на оформлення міжнародної документації; 
– структуру та правила оформлення основних видів документів, що функціонують у 
міжнародній сфері; 
уміти:  
виконувати основні види робіт з документування інформації в міжнародній сфері та організації 
міжнародного документообігу, а саме: 
– складати й оформлювати основні види документів з організації зовнішньоекономічної 
діяльності, зокрема ділові листи та зовнішньоекономічні договори; 
– організовувати роботу з основними видами міжнародних документів. 
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3. Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Стандартизація міжнародної документації. Міжнародне листування. 
 

Тема 1. Вступ. Особливості міжнародного діловодства. 
Предмет, мета й завдання курсу «Міжнародний документообіг». Загальне поняття про 
міжнародну документацію. Специфіка діловодства в дипломатичній та зовнішньоекономічній 
сферах. Способи доставляння міжнародної кореспонденції: державні та комерційні поштові 
служби. Поняття дипломатичної пошти. Класифікація й загальна характеристика документів, 
що супроводжують зовнішньоекономічну діяльність: переддоговірна, договірна та після 
договірна документація. Класифікація й загальна характеристика дипломатичних документів: 
документи внутрішньовідомчого листування; одно- й багатосторонні позиційні дипломатичні 
документи; заключні документи міжнародних переговорів, нарад, конференцій, візитів 
офіційних осіб чи делегацій; документи дипломатичного листування.  

 

Тема 2. Міжнародні та національні стандарти на оформлення міжнародної документації. 
Стандарти Міжнародної організації зі стандартизації (ISO) на оформлення документів. 
Формати паперу для виготовлення бланків: ISO 216–1975 «Папір письмовий та деякі види 
друкарської продукції. Споживчі форми рядів А і В» та ISO 353–1975 «Ділова документація і 
деякі види бланків. Спосіб відображення розмірів». Міжрядковий інтервал та крок листа: 
ISO 4882–1979 «Канцелярські машини та обладнання для обробляння даних. Відстань між 
рядками та знаками». Бланк документа. Конструкційна сітка для бланка документа та 
формуляр-зразок: ISO 3535–1977 «Формуляр-зразок і конструкційна сітка», ISO 8439–1990 

«Розроблення бланків. Основні положення». Зони тексту і поля, їх розміри. Поля текстової 
зони: поле відомостей про відправника, поле посилань, поле адреси. 
Бланки торгової (комерційної) документації – ISO 6422–1985 «Типові бланки для торгової 
документації». Вимоги до оформлення комерційного листування – частина 2 «Конвенції ООН 
про договори міжнародної купівлі-продажу товарів», прийнята 11 квітня 1980 р. на 
VI спеціалізованій сесії Генеральної Асамблеї ООН. Оформлення адреси – ISO 11180–1993 

«Адресування поштове» і рекомендації та Докладна інструкція Всесвітнього поштового союзу. 
Оформлення дати – ISO 8601–1998 «Подання дат і часу». Вимоги вітчизняного законодавства 
(ДСТУ 4163-2003 «Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до 
оформлювання документів») до оформлення міжнародної документації. Відмінності 
міжнародних та національних стандартів щодо оформлення адреси, дати, бланка документа, 
розмірів берегів і текстової частини документів, мови кореспонденції, складу реквізитів 
міжнародної кореспонденції. 
 

Тема 3. Міжнародна бізнес-кореспонденція. 
Загальне поняття про міжнародну кореспонденцію. Міжнародний діловий лист. Класифікація 
міжнародних ділових листів: листи комерційні та ділові.  Структура міжнародного ділового 
листа. Вимоги вітчизняного законодавства до складу реквізитів ділового листа та їх 
оформлення: зображення Державного герба України, герба АРК; зображення емблеми 
організації або товарного знака; зображення нагород; код організації; назва організації вищого 
рівня; назва організації; назва структурного підрозділу організації; довідкові дані про 
організацію (поштова та електронна адреси, номера телефонів, факсу); дата документа; 
реєстраційний номер документа; посилання на реєстраційний індекс і дату документа, на який 
дають відповідь; адресат; заголовок до тексту; текст; позначка про наявність додатків; підпис; 
відбиток печатки; прізвище виконавця і номер його телефону. Склад реквізитів міжнародного 
ділового листа: «заголовок» листа (The Letterhead); вказівка на посилання (Reference Line); дата 
(Date); «внутрішня адреса» (Inside Address); вказівка на конкретну особу (Attention Line); 
вступне звертання (Salutation); вказівка на загальний зміст листа (Subject Line); основний текст 
листа (Body of the Letter); заключна формула ввічливості (Complimentary Close); підпис 
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(Signature); позначка про наявність додатків (Enclosure); позначка про розсилання копій листа 
(CC Notation); доповнення (Post scriptum). Особливості оформлення реквізитів міжнародного 

ділового листа: англо-, німецько- та франкомовна традиції. Відмінності в розміщенні та 
оформленні реквізитів. Загальноприйняті правила оформлення міжнародних ділових листів. 
Оформлення бланка листа. Оформлення другої та наступної сторінок листа. Розміщення 
реквізитів листа: «блоковий» та «напівблоковий» стилі. Принципи пунктуації в міжнародному 
листуванні: відкрита, закрита та стандартна пунктуації. Оформлення конвертів міжнародної 
кореспонденції. Різновиди конвертів. Рекомендації Всесвітнього поштового союзу щодо 
оформлення стандартизованих відправлень. Специфіка оформлення факсових та електронних 
міжнародних повідомлень.  
 

Тема 4. Міжнародне комерційне листування. 
Способи укладання комерційних угод у міжнародній практиці. Загальне поняття про 
комерційну кореспонденцію. Різновиди комерційних листів: переддоговірні та післядоговірні 
листи.  Лист-запит, його особливості. Відповідь на запит. Лист-пропозиція (оферта). Різновиди 
пропозицій (пасивна та активна; тверда та вільна). Відповідь на пропозицію. Поняття 
контроферти.  Замовлення, його особливості. Підтвердження й виконання замовлення. 
Скасування замовлення. Лист-претензія (рекламація). Різновиди рекламацій за змістом: щодо 
якості, щодо кількості, щодо термінів постачання, щодо відшкодування збитків. Додатки до 
претензії. Відповідь на претензію. Позовна заява, її реквізити. Додатки до позовної заяви.  
 

Тема 5. Дипломатичне листування. 
Поняття про дипломатичне листування. Різновиди дипломатичних листів: особисті та вербальні 
ноти; особисті послання; телеграми; приватні листи напівофіційного характеру; пам’ятні 
записки; меморандуми. Структура дипломатичних листів. Поняття про протокольні формули. 
Оформлення дипломатичної кореспонденції. Протокол дипломатичного листування. Вибір 
мови для дипломатичної кореспонденції. Загальна характеристика дипломатичних листів: мета і 
зміст, використання форми першої чи третьої особи в тексті, наявність/відсутність вихідного 
номера, наявність/відсутність підпису, проставляння печатки. 

 

Змістовий модуль 2. Міжнародна контрактно-договірна документація. 
Тема 6. Договір у складі міжнародної документації. Структура й особливості оформлення 

договору. 
Поняття про договір. Різновиди договорів, що функціонують у міжнародній сфері. Поняття про 
міжнародні договори, їх класифікація за суб’єктом договору та змістом (міждержавні – 

політичні, територіальні, мирні, про громадянство тощо; міжурядові – з економічних, торгових, 
науково-технічних та інших питань; міжвідомчі – з питань транспорту і зв’язку, питань охорони 
здоров’я, питань освіти, науки та культури тощо), за найменуванням (договір, угода, конвенція, 
протокол, декларація, меморандум, комюніке, пакт, хартія), кількістю сторін (дво- та 
багатосторонні). Поняття про міжнародні цивільно-правові договори, їх класифікація за 
галуззю права (цивільні; трудові; приватноправові), за предметом договору (купівлі-продажу, 
постачання, міни, бартеру тощо), стадіями укладання (попередні та основні, основні та 
додаткові), за найменуванням (контракт, договір, угода). Структура й особливості оформлення 

зовнішньоекономічних та міжнародних договорів. Реквізити зовнішньоекономічного договору 
та особливості їх оформлення: назва, заголовок до тексту та номер договору; місце і дата 
укладення; текст (преамбула, основна частина, заключна частина); юридичні адреси сторін; 
підписи та печатки. Реквізити міжнародного договору та особливості їх оформлення: назва, 
заголовок до тексту; текст (преамбула, основна частина, заключна частина); місце і дата 
підписання; підписи. Процедура підготовки й підписання зовнішньоекономічних та 
міжнародних договорів. Створення проекту договору. Парафування й підписання договору. 

Ратифікація, реєстрація в ООН та опублікування міжнародного договору. Вибір мови для 
зовнішньоекономічного та міжнародного договору. Оформлення тексту зовнішньоекономічного 



7 

 

  

та міжнародного договору. Поняття про правило альтернату («почергового старшинства»). 
Технічний бік оформлення договору. 

 

Тема 7. Додатки до міжнародних договорів та їх оформлення. 
Додатки до міжнародного договору та їх оформлення: які є невід’ємною частиною договору 
(додаткові угоди, протоколи) та які не є невід’ємною частиною договору (карти). Додатки до 
зовнішньоекономічного договору: доповнення та технічна документація. Доповнення до 
зовнішньоекономічного договору: додаткова угода, протокол розбіжностей та протокол 
узгодження розбіжностей, особливості їх оформлення. Технічна документація. Специфікація. 
Мова їх оформлення.  

 

Тема 8. Протоколи, угоди й записи бесід у складі міжнародної документації. 
Протоколи в системі міжнародної документації: відмінності від вітчизняного діловодства. 

Протокол про наміри та попередній договір: реквізити й особливості оформлення. Попередня й 
генеральна угоди в складі міжнародної документації: реквізити й особливості оформлення. 
Запис бесід у практиці міжнародних відносин: реквізити та особливості оформлення.  
 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма 

усього у тому числі 
л п лаб Інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Стандартизація міжнародної документації.  
Міжнародне листування 

Тема 1. Міжнародний документообіг як 
навчальна дисципліна. Особливості 
міжнародного діловодства 

24 2 2 – – 9 

Тема 2. Міжнародні та національні стандарти 
на оформлення міжнародної документації 

24 2 2 – – 9 

Тема 3. Міжнародна бізнес-кореспонденція 24 2 2 – – 9 

Тема 4. Міжнародне комерційне листування      24 2 2 – – 9 

Тема 5. Дипломатичне листування 24 2 2 – – 9 

Разом за змістовим модулем 1  10 10 – – 45 

Змістовий модуль 2. Міжнародна контрактно-договірна документація 

Тема 6. Договір у складі міжнародної 
документації. Структура й особливості 
оформлення договору 

24 4 3 – – 11 

Тема 7. Додатки до міжнародних договорів та 
їх оформлення 

24 4 3 – – 11 

Тема 8. Протоколи, угоди й записи бесід 
у складі міжнародної документації 

24 4 4 – – 11 

Разом за змістовим модулем 2  12 10 – – 33 

Усього годин 120 22 20 – – 78 
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5. Теми практичних (семінарських) занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Міжнародні та національні стандарти на оформлення міжнародної 
документації 

2 

2 Структура міжнародного ділового листа: англомовна, німецькомовна та 
франкомовна традиція 

3 

3 Оформлення міжнародної комерційної кореспонденції 3 

4 Специфіка дипломатичного листування 3 

5 Структура й особливості оформлення міжнародних договорів 3 

6 Додатки до міжнародних договорів та їх оформлення 3 

7 Протоколи, угоди й записи бесід та їх оформлення 3 

 Разом 20 

 

6. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

Годин 

1 Тема 1. Міжнародний документообіг як навчальна дисципліна. 
Особливості міжнародного діловодства: 
Способи доставляння міжнародної ділової кореспонденції: державні та 
комерційні поштові служби. 
Поняття дипломатичної пошти. Способи доставляння дипломатичної 
кореспонденції: служба дипломатичних кур’єрів та «командирська» 
пошта. 

19 

2 Тема 2. Міжнародні та національні стандарти на оформлення міжнародної 
документації: 
Вимоги вітчизняного законодавства (ДСТУ 4163-2003 «Уніфікована 
система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до 
оформлювання документів») до оформлення адреси, дати, бланка 
документа, розмірів берегів і текстової частини документів, мови 
міжнародної кореспонденції. 

19 

3 Тема 3. Міжнародна бізнес-кореспонденція: 
Вимоги вітчизняного законодавства (ДСТУ 4163-2003 «Уніфікована 
система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до 
оформлювання документів») до складу реквізитів ділового листа та їх 
оформлення.  
Особливості оформлення реквізитів міжнародного ділового листа: 
німецько- та франкомовна традиції. Відмінності в розміщенні та 
оформленні реквізитів. 

19 

4 Тема 4. Міжнародне комерційне листування: 
Способи укладання комерційних угод у міжнародній практиці. 

19 

5 Тема 5. Дипломатичне листування: 
Загальна характеристика дипломатичних листів: мета і зміст, 
використання форми першої чи третьої особи в тексті, 
наявність/відсутність вихідного номера, наявність/відсутність підпису, 
проставляння печатки. 

19 

6 Тема 6. Договір у складі міжнародної документації. Структура й 
особливості оформлення договору: 
Класифікація міжнародних договорів за суб’єктом договору, змістом, 
найменуванням, кількістю сторін. Класифікація міжнародних цивільно-

правових договорів за галуззю права, предметом договору, стадіями 

19 
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укладання, найменуванням. 
7 Тема 7. Додатки до міжнародних договорів та їх оформлення: 

Технічна документація як додаток до міжнародних договорів. 
19 

8 Тема 8. Протоколи, угоди й записи бесід у складі міжнародної 
документації: 
Протоколи й записи бесід у міжнародній практиці: відмінності від 
вітчизняного діловодства. 

19 

 Разом  78 
 

7. Методи навчання 

Вивчення дисципліни досягається інформаційним, ілюстративним та проблемним методами 
навчання.  
Лекції супроводжуються демонстрацією схем, таблиць з мультимедійним супроводом. На 
практичних заняттях розглядаються та розв’язуються задачі, 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, 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.  
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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 

1. Поточний контроль (опитування). 
2. Проміжний контроль (модульні контрольні роботи). 
3. Підсумковий контроль (іспит). 

 

9. Розподіл балів, які отримують студенти 
Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий тест 

(екзамен) 
Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 40 
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 М1 М2 
0–4 0–8 0–8 0–8 0–8 0–8 0–8 0–8 20 20 100 

 
 

Т1, Т2 ... Т8 – теми змістових модулів. 
 

 

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 

  Методичне забезпечення навчальної дисципліни  включає: 
1. Опорний конспект лекцій (у електронному і паперовому носієві) по всіх темах курсу, у 
тому числі і для самостійного вивчення. 
2. Пакети тестових завдань по кожній темі і в цілому по всьому курсу дисципліни. 
3. Мультимедійні презентації. 
4. Інформаційні ресурси у цифровому репозиторії. 
5. Маланчук, Л. О. Методичні вказівки для практичних робіт та самостійної роботи з 
навчальної дисципліни «Міжнародний документообіг» для здобувачів вищої освіти першого 

(бакалаврського) рівня за  спеціальностю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» 
денної форми навчання. Рівне: НУВГП.2020. 39 с. 

 

 

11. Рекомендована література та інформаційні ресурси 

Базова 

1. ISO 216-1975. Папір письмовий та деякі види друкарської продукції. Споживчі форми рядів 
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А і В. 
2. ISO 353-1975. Ділова документація і деякі види бланків. Спосіб відображення розмірів. 
3. ISO 3535-1977. Формуляр-зразок і конструкційна сітка. 
4. ISO 4882-1979. Канцелярські машини та обладнання для обробляння даних. Відстань між 
рядками та знаками. 
5. ISO 6422-1985. Типові бланки для торгової документації. 
6. ISO 8439-1990. Розроблення бланків. Основні положення. 
7. ISO 8601-1998. Подання дат і часу. 
8. ISO 11180-1993. Адресування поштове. 
9. Докладна інструкція Всесвітнього поштового союзу. 
10. Конвенція ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів. – 11 квітня 1980 р. 
11. Рекомендації Всесвітнього поштового союзу. 
12. ГОСТ 9327-1960. Бумага и изделия из бумаги. Потребительские форматы. 

13. ДСТУ 3844-1999. Державна уніфікована система документації. Формуляр-зразок. Вимоги до 
побудови. 
14. ДСТУ 4163-2003. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до 
оформлювання документів. 
15. Басаков М. И. Делопроизводство и корреспонденция в вопросах и ответах : учебное пособие 
/ М. И. Басаков. – 3-е изд., перераб. и доп. – Ростов н/Д : Феникс, 2001. – 320 с. 
16. Бондаренко Є. В. Бізнес-кореспонденція у зовнішньоекономічній діяльності / 
Є. В. Бондаренко. – Х. : Ранок, 2001. – 112 с. 
17. Ваш зарубежный партнер: Переписка. Документация. Контракты [на рус. и англ. яз.] / 
Н. М. Громова, Т. М. Деева, Е. В. Кичатова, В. А. Лавров, Н. А. Чхиквишвили. – М. : МП 
«Техноэкология», 1992. – 136 с. 

18. Внешнеторговые документы: контракты, соглашения, транспортные документы, финансовая 
отчетность : учебное пособие. – К. : Информ-ГЕО, 1992. – 128 с. 

19. Дашков Л. П. Комерційний договір: від укладення до виконання (Купівля-продаж, застава, 
позика, страхування, оренда тощо: Юридичне оформлення. Практичні поради. Зразки 
договорів, претензій, позовів) / Л. П. Дашков, А. В. Бризгалін. – К. : А.Л.Д., 1996. – 172 с. 
20. Кирсанова М. В. Деловая переписка : учебно-практическое пособие / М. В. Кирсанова, 
Н. Н. Анодина, Ю. М. Аксенов. – 3-е изд.. – М. : ИНФРА-М, 2006. – 98 с. 
21. Коленченко А. М. Комерційне листування / А. М. Коленченко // Серетар-референт. – 2006. – 

№ 2. – С. 42–47. 

22. Коновченко О. В. Документування міжнародних договірних відносин : навчальний посібник 
/ О. В. Коновченко. – Х. : Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського «Харк. авіац. ін-т», 2012. – 

63 с. 
23. Коновченко О. В. Міжнародне листування : навчальний посібник / О. В. Коновченко. – Х. : 
Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського «Харк. авіац. ін-т», 2012. – 98 с. 
24. Лукашук И. И. Форма международных договоров : учебно-практическое пособие / 
И. И. Лукашук. – М. : Спарк, 2001. – 111 с. 
25. Луць В. В. Контракти у підприємницькій діяльності : навчальний посібник / В. В. Луць. – К. : 
Юрінком Інтер, 1999. – 560 с. 
26. Матвєєв Юрій. Обов’язкові реквізити міжнародного листа / Юрій Матвєєв // Секретар-

референт. – 2006. – № 01 (38). – С. 38–41. 

27. Палеха Ю. І. Документування в дипломатичній діяльності / Ю. І. Палеха, В. В. Пристойко. – 

К. : Ліра-К, 2011. – 284 c. 

28. Палеха Ю. І. Управлінське документування : навчальний посібник : у 2 ч. – Ч. 1 : Ведення 
загальної документації (зі зразками сучасних ділових паперів). – 3-тє вид., доп. – К. : Вид-во 
Європ. ун-ту, 2003. – 383 с. 
29. Семенова Оксана. Написання листів, що надсилаються факсом / Оксана Семенова // 
Секретар-референт. – 2005. – № 10 (35). – С. 39–41. 
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30. Справочник секретаря-референта : практическое пособие / автор-составитель М. И. Басаков. 
– Ростов н/Д : Феникс, 2001. – 512 с. 
31. Сучасне діловодство: зразки документів, діловий етикет, інформація для ділової людини / 
уклад. Н. Г. Горголюк, І. А. Казімірова ; за ред. В. М. Бріцина. – К. : Довіра, 2007. – 687 с. 
32. Універсальний довідник-практикум з ділових паперів / С. П. Бибик, І. Л. Михно, 

Л. О. Пустовіт, Г. М. Сюта. – 2-ге вид., доп. і випр. – К. : Довіра : УНВЦ «Рідна мова», 1998. – 

507 с. 
Допоміжна 

1. Азарова О. «Я Вам пишу…». Деловые и личные письма по-английски и по-русски / 
О. Азарова. – Ростов н/Д : Феникс, 2005. – 336 с. 
2. Грачев Ю. Н. Внешнеэкономическая деятельность. Организация и техника внешнеторговых 
операций : учебно-практическое пособие / Ю. Н. Грачев. – М. : ЗАО «Бизнес-школа «Интел-

Синтез», 2001. – 592 с. 
3. Деловая переписка с иностранными фирмами : практическое пособие. – М. : Имидж, 1991. – 

432 с. 
4. Демин Ю. М. Современное деловое письмо / Ю. М. Демин. – М. : Бератор, 2004. – 312 с. 
5. Зовнішньоекономічні операції і контракти : навчальний посібник / В. В. Козик, 
Л. А. Панкова, Я. С. Карп’як та ін. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Центр видавничої 
літератури, 2004. – 698 с. 
6. Кислицина О. В. Классификация гражданско-правовых договоров [Электронный ресурс] / 
О. В. Кислицина. – Режим доступа: http://www.real-

voice.info/modules/myarticles/article.php?storyid=42. – Загл. с экрана. 
7. Орешко О. До питання специфіки оформлення комерційного листування [Електронний 
ресурс] / О. Орешко. – Режим доступу: http://is.muni.cz/th/110609/ff_b/bakalarska_prace.txt. – 

Назва з екрану. 
8. Плотников А. Ю. Внешнеторговый контракт от «А» до «Я»: Практика подготовки и 
заключения / А. Ю. Плотников. – М. : Приор, 2001. – 224 с. 
9. Сардачук П. Д. Дипломатичне представництво: організація і форми роботи : навчальний 
посібник / П. Д. Сардачук, О. П. Кулик. – К. : Україна, 2001. – 176 с. 
10. Ступин Л. П. Письма по-английски на все случаи жизни : учебно-справочное пособие для 
изучающих английский язык / Л. П. Ступин. – СПб. : Просвещение, 1997. – 207 с. 
11. Фабриков Э. М. Международный договор (его подготовка и оформление) / Э. М. Фабриков. 
– М. : МГУ имени М. В. Ломоносова, 1957. – 60 с. 
12. Шевченко В. С. Внешнеторговая корреспонденция и документация : учебное пособие / 
В. С. Шевченко, А. Н. Светлова-Голякова ; под ред. проф. Г. С. Лопатина. – Изд. 3-е, испр. и 
доп. – М. : Международные отношения, 1966. – 216 с. 
13. Шинкаренко Т. І. Дипломатичний протокол та етикет [Електронний ресурс] : навчальний 
посібник / Т. І. Шинкаренко. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2007. – Режим доступу: http:// 
www.djerelo.com/. – Назва з екрану. 
14. Ярыгина И. З. Как организовать работу с иностранными банками и фирмами. Протокол. 
Переговоры. Контакты / И. З. Ярыгина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Изд-во АО 
«Консалтбанкир», 1995. – 112 с. 
 

12. Інформаційні ресурси 
 

Інтернет-ресурси 

 

1. Кабінет Міністрів України. URL:  http://www.kmu.gov.ua 

2. Верховна Рада України, законодавство. URL:  http://iportal.rada.gov.ua  

3. Наукова бібліотека Східноукраїнського національного університету імені Даля.     URL: 

http://www.library.snu.edu.ua  

4. Національна бібліотека імені Вернадського.URL: http://www.nbuv.gov.ua   
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