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ВСТУП 

 

Діловодство в роботі підприємств, установ та організацій займає 

одне із провідних місць в системі управління. Це пов′язане з тим, що 

без документування управлінських дій, без контактів з іншими 

партнерами (підприємствами, організаціями, установами, фірмами) не 

існувало б жодного підприємства.  

Діловодство – це управлінська діяльність, що охоплює питання 

документування та організації роботи з документами в установі, що 

виникли під час та у процесі проведення виробничих дій. 

Документування й організацію роботи з документами, тобто весь 

процес з часу створення документа й до його знищення, чи передачі 

на зберігання до архіву, забезпечує діловодство (справочинство) як 

галузь діяльності, основними елементами якого є письмові документи. 

Діловодство (справочинство) — це галузь ведення службових і 

ділових документів, яка полягає в документуванні відповідної 

діяльності та документообігу, тобто русі документів всередині 

установи, має переважно службовий характер. Відносини, що 

складаються під час діловодства, становлять сферу дії, так званого, 

службово-виконавчого права. Від правильної організації діловодства 

багато у чому залежить успіх діяльності органів державної влади, а 

також суб'єктів господарської діяльності. 

 Дисципліна «Діловодство» допоможе студентам отримати 

знання і навички сучасного діловодства на основі науково-

обгрунтованих принципів і методів його удосконалення. 

 Навчальним планом підготовки бакалаврів з напряму 

підготовки 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність» 

передбачено виконання курсової роботи з дисципліни «Діловодство»,  

яка необхідна для практичного узагальнення отриманих знань та 

умінь у процесі організації раціонального та ефективного 

діловодського процесу на підприємстві. 

 Виконання курсової роботи є завершальним етапом вивчення 

дисципліни «Діловодство».  
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1. МЕТА І ЗАВДАННЯ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ 
РОБОТИ 

 

Метою курсової роботи є розробка заходів щодо 

автоматизації, механізації та удосконалення діловодських процесів. 

Об’єкт дослідження – процеси організації діловодства на 

конкретному підприємстві. 

Предмет дослідження – принципи, методи та способи 

удосконалення діловодського процесу на підприємстві (установі, 

організації). 

Основними завданнями курсової роботи є: 

- дослідити роль і місце діловодства у роботі апарату управління; 

- 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. 

 

 

 

2. ЗАВДАННЯ ТА ВИМОГИ 

ДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

 

Завдання курсової роботи представляє собою процес 

дослідження за запропонованою схемою конкретного підприємства, 

установи та організації. Характер роботи є дослідницьким, що 

обумовлює достатню самостійність студента при виконання курсової 

роботи. Деталі щодо завдання на курсову роботу студентам надаються 

підчас першого практичного завдання шостого семестру. 

Курсова робота оформляється на стандартних аркушах паперу 

формату А4 згідно встановлених вимог. Загальний обсяг курсової 

роботи становить 20-25 стор. Викладач здійснює безпосереднє та 

систематичне керівництво курсовою роботою. 
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3. ЗМІСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

 

 

Курсова  робота охоплює аналітично-теоретичний та 

дослідницький матеріал і  повинна мати таку структуру: 

 

Вступ 

 

Розділ 1. Теоретико-методологічні засади організації діловодства 

на підприємстві 
1.1.  Характеристика сучасних технологій організації 

діловодства 

1.2.  Нормативна база організації роботи з документами в 

установі 

Розділ 2. Характеристика та аналіз організації діловодства на 

підприємстві (установі, організації) 
2.1. Задачі та функції служб ДЗУ (діловодських служб) 

2.2. Організація документообігу в установі 

2.3. Організація поточного зберігання документів 

2.4. Організація та проведення експертизи цінності 

документів 

2.5. Підготовка та передача документів до архіву 

2.6. Знищення документів 

2.7. Технічні засоби в діловодському процесі 

2.8. Підготовка спеціалістів до обслуговування техніки  

та її ремонту 

Розділ 3. Оптимізація організації діловодства на підприємстві 
(установі, організації) 

3.1. Заходи щодо автоматизації та механізації діловодського 

процесу 

3.2. Обґрунтування ефективності та доцільності запро-

понованих заходів 

Висновки 

Список використаних джерел 

Додатки 
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 У вступі студент описує важливість та актуальність діловодських 

процесів в цілому та на конкретному підприємстві (установі, 

організації). 

 У першому розділі наводяться теоретичні матеріали з 

досліджуваної тематики та нормативно-правове забезпечення 

діловодства на підприємстві. 

 У другому розділі студентами наводяться результати досліджень 

діловодських процесів на конкретному підприємстві, яке вони 

вибирають на свій розсуд. 

 У третьому розділі наводяться конкретні пропозиції щодо 

удосконалення діловодства на підприємстві, автоматизації та 

механізації діловодських процесів та обґрунтування доцільності таких 

заходів. 

 

 

4. ВИХІДНІ ДАНІ ДО КУРСОВОЇ РОБОТИ 

 

Вихідними даними до курсової роботи є інформаційно-аналітичні 

матеріали, які зібрали студенти при дослідженні конкретного 

підприємства під керівництвом викладача. Такими матеріалами 

можуть бути: 

- загальна характеристика підприємства; 

- загальна характеристика та особливості роботи СДЗ; 

- характеристика діловодного процесу; 

- особливості документообігу на підприємстві; 

- характеристика технічних засобів у діловодстві та ін.. 

 Таке підприємство (установа чи організація) може бути будь-якої 

форми власності та організаційно-правової форми. 

Для більшого розуміння суті проведених досліджень нижче 

наведено конкретизацію питань за темами, які є предметом вивчення 

для написання курсової роботи, а саме такі теми: 3, 5,6, 7, 8, 10, 11, 12, 

13, 14, 15 та16. 

 

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.  
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Тема 5. Задачі та функції служб ДЗУ 

 Структура служби діловодства: види служб діловодства, склад 

служби діловодства, кількісний склад працівників служби 

діловодства. Основні завдання 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 10. Основні положення організації поточного 

 зберігання документів 

 Підготовка справ до наступного зберігання та використання. 

Забезпечення збереження документів. Експертне оцінювання 
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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 документів 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. Автоматизація та механізація діловодського процесу 

Необхідність автоматизації та механізації на всіх етапах 

діловодського процесу. Склад програмного забезпечення і засобів в 

діловодстві. Раціональне використання технічних засобів. Створення 

централізованих служб.: сектори діловодства, комп'ютеризації і 

оргтехніки, друкарські та копіювальні бюро тощо. 

 

Тема 15. Системи автоматизації діловодського процесу 

Поняття про системи управління документами (СУД). 

Призначення систем управління документами. Рівні  систем 
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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 16. Технічні засоби в діловодському процесі 
Доцільність впровадження технічних засобів. Можливість 

придбання технічних засобів. Характеристика технічних засобів. 

Класифікація технічних пристроїв. Аналіз наявності придатних 

приміщень. 

 

5. ПОРЯДОК ОЦІНЮВАННЯ ВИКОНАННЯ 

КУРСОВОЇ РОБОТИ 

 

Критерії оцінювання, кількість балів та оцінка за якість 

виконання та захисту курсової роботи наведено у таблицях 5.1 і 5.2. 

 

Таблиця 5.1 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

(для екзамену і курсової роботи) 

90 – 100 А відмінно 

82-89 В 
добре 

74-81 С 

64-73 D 
задовільно 

60-63 Е 

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

 

Таблиця 5.2 

 

Пояснювальна 

записка 
Захист роботи Сума 

до 60 до 40 100 
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І.О. Требульова, С.Д. Левіна, І.М Корніловська. – Київ : ЦУЛ, 2007. – 

672 с. 

2. Гончарова Н.І. Документаційне забезпечення менеджменту: 

[навч. посіб.] / Н.І. Гончарова. – Київ : ЦНЛ, 2006. – 260 с. 

3. Іванова Т.В. Діловодство в органах державного управління та 

місцевого самоврядування [Текст] : Навч. посібник / Т.В. Іванова, 

Л.П. Піддубна - К. : Академія муніципального управління,2007 - 350 с. 

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

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

5. Палеха Ю.І. Загальне документознавство [Текст] : Навч. 

посібник / Палеха Ю.І., Леміш Н.О. : 2-ге вид. доп. і перероб. К. : 

2009. – 434 с. 

6. Погребна Л. Діловодство, яким воно повинно бути / 

Л. Погребна. – 2-е вид., переробл. і доп. – Х. : Фактор, 2008. – 416 с. 

7. Скібіцька Л.І. Діловодство[Текст] : Навч. посібник / 

Л.І. Скібіцька. – Київ : ЦНЛ, 2006. – 224 с.  

 

Допоміжна 

 

1. 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. 

2. Про затвердження Типової Примірної інструкції з діловодства 

у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної 

Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади: постанова 

Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 р. № 1242 [Електронний 

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

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1242-2011-п. 
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Додаток 

 

Міністерство освіти і науки України 

Національний університет водного господарства 

 та природокористування 

 

Кафедра державного управління та місцевого самоврядування 

 

 

 

 

КУРСОВА РОБОТА 

з дисципліни «Діловодство» 

за темою: «УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЛОВОДСТВА 

 НА ПІДПРИЄМСТВІ (УСТАНОВІ, ОРГАНІЗАЦІЇ) …….»  

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконав (ла): 

студент (ка) ____курсу, групи _____, 

спеціальності 6.020105 

«Документознавство 

та інформаційна діяльність» 

______________________________ 

        (прізвище та ініціали) 

 

Перевірив: 

 

_____________________________ 

    (посада, прізвище та ініціали ) 

 

 

 

Рівне 20___ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


