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 ВСТУП 
Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “ Діловодство ” складена                    відповідно 
до освітньо-професійної програми підготовки «молодший спеціаліст» напряму  
                                                                                                                                                (назва освітньо-кваліфікаційного рівня) 
(спеціальності) 5.03040101 «Правознавство». 
Предметом вивчення  навчальної дисципліни є юридичні документи органів виконавчої влади та 

недержавних юридичних компаній. 
 Міждисциплінарні зв’язки: вивчення дисципліни пов’язано із курсами «Адміністративне право 

України», «Фінансове право», «Державне будівництво та місцеве самоврядування в України».  
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 
1. Загальна частина 
2. Спеціальна частина 
 
1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “ Діловодство ” є набуття студентами юридичного 

факультету базових знань про внутрішню побудову документообігу, переміщення і зберігання 
документів у юридичних підприємствах та органах виконавчої влади. 

1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни “ Діловодство в юридичній практиці ” є навчання 
студентів навичкам роботи із юридичними документами.  

 
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 
знати : 

порівнювати, аналізувати, узагальнювати і критично оцінювати  факти та діяльність осіб; 
оцінювати події та діяльність людей в з позиції загальнолюдських цінностей; опрацьовувати 
юридичні документи;  розрізняти тенденційно подану інформацію; вміти самостійно добувати 
за темою, працювати з першоджерелами, літературою. 

вміти : 
аргументовано на основі фактів відстоювати власні погляди на ту чи іншу проблему; самостійно 

складати конспект, тези, готувати реферат, відповідь на конференцію, семінарське заняття; 
вміти диспутувати, писати наукові студентські роботи. 

 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 216 години/________ кредитів ECTS. 
 
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  
 
Змістовий модуль 1. Загальна частина 

 
Тема  №1. Документування як один з видів професійної діяльності юриста.  
Документування як один з видів професійної діяльності юриста. Предмет і завдання курсу 
«Юридичне документування». Становлення документування ті діловодства. Мова творів юридично-
ділової писемності. Становлення і розвиток мови законодавчих актів 
 
Тема № 2 Сучасний діловий документ 
Поняття про документ. Вимоги до документа та його властивості. Класифікація документів. 
Нормотворча база, що регулює процеси створення, документообігу та зберігання документів. 
Нормативно-методична база діловодства. Значення документа, напрями його розвитку. 
 
 Тема №3 Сучасні вимоги до оформлення службових документів у роботі правоохоронних 
органів 
 Вимоги до оформлення документів. Реквізити як обов’язкові складові елементи документа. Правила 
оформлення документів. 
 
 Тема №4. Мовностильові особливості текстів службових документів. 
Мова і стиль службових документів. Особливості офіційно-ділового стилю. Текст як головний 
елемент документа. Типові помилки у документах. Графічні скорочення, абревіатури. Цифрова 
інформація. Правила  оформлення цифрової інформації. 
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 Тема № 5. Організація контролю за виконанням документів  
 Загальні положення про контроль виконання документів. Організація контролю за строками 
виконання документів. Порядок розгляду пропозицій,заяв і скарг громадян в ОВС. Процеси обліку 
документообігу в системі МВС України. 
 
 Тема № 6 Архівна робота в органах внутрішніх справ 
 Номенклатура справ. Формування справ. Оформлення справ. Відбір документів і справ на зберігання 
і знищення. Архівна робота в ОВС (наказ МВС України №350 від 16.06.92). 
 
Тема № 7 Мовний етикет ділового листування 
 Поняття про етикет. Мовні формули ввічливості в ділових паперах.. Документ як елемент етикету 
листування. 

 
Змістовий модуль 2. Спеціальна частина 

 
Тема № 8 Юридична термінологія в тексті документа 
 Поняття і класифікація юридичних термінів. Вимоги до вживання юридичних термінів у 
нормативно-правових текстах.  Використання іншомовних термінів у документах. Синоніми та 
омоніми в юридичній термінології. Проблеми взаємозаміни термінів у тексті документа. Труднощі 
при перекладі юридичних термінів з російської на українську мову. Мовна норма – невід’ємний 
атрибут мови законодавства. 
 
 Тема № 9 Класифікаційні характеристики функціональних сфер документоведення в 
діяльності органів внутрішніх справ 
Функціональні сфери документоведення в діяльності ОВС. Класифікаційні характеристики 
документів,що створюються в системі МВС України за розподілом функціональних сфер. 
 Класифікація кримінально-процесуальних документів. Процес систематизації документів. 
 
Тема № 10 Документування організаційно-розпорядчої діяльності 
 Основні положення з  документування управлінської діяльності. Уніфікація та стандартизація 
управлінських документів. Характеристика основних організаційних документів. Характеристика 
основних розпорядчих документів. 
 
Тема № 11. Документування інформаційно-довідкової діяльності 
 Інформаційно-довідкові документи. Службовий лист. Протокол. 
 Витяг з протоколу. Довідка. Звіт. Доповідна та пояснювальні записки. Акт. Відгук. 
 План роботи.  Службова телеграма, факс, телефонограма. 
 
Тема № 12. Документування діяльності колегіальних органів 
 Організаційно-технічні заходи щодо підготовки та проведення нарад. 
 Ділові засідання. Види публічних виступів. 
 Структура доповіді та звіту. 
 
Тема № 13. Особливості роботи з кадровими документами 
 Документи кадрової діяльності. Заява. Рапорт. Контракт  (ділова угода). Автобіографія. 
 Службова характеристика, характеристика-відгук, характеристика-рекомендація. 
 Подання. Наказ з особового складу. Анкета (особовий листок з обліку кадрів). 
 
 
 
Тема № 14. Особисті офіційні документи 
 Доручення. Розписка. Заповіт. Порядок оформлення та складання. 
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3. Рекомендована література 

1.Веселов П.В. «Как составить служебный документ». –М.,1982 
2.Ганич Д.І., Олійник І. Словник лінгвістичних термінів. –К.. 1985. 
3.Глушков В.М. Основы безбумажной информации. –М.,1982 
4.Діденко А.Н. Сучасне діловодство. --.,1998 
5. Потелло Н.Я. Українська мова: ділове мовлення. –К.,1996 
6.Указ Президента України «Про Положення про Державну судову адміністрацію 
України», від 3 березня 2003 року № 182. 
7. Положення про районний (міський) відділ статистики. Наказ Держкомстату 
України, від 31 грудня 1997 р. № 138. 
8. Наказ Державного комітету статистики України «Про затвердження форм 
державних статистичних спостережень № П, 1-сл, 1-В», від 18 грудня 2002 р. № 448. 
9. Інструкція про єдиний облік злочинів (затверджена наказом Генеральної 
прокуратури України від 26 березня 2002 p., Міністерства внутрішніх справ України 
від 26 березня 2002 р. № 84, Служби безпеки України від 26 березня 2002 p., № 293, 
Державної податкової адміністрації України від 26 березня 2002 р. № 126, 
Міністерства юстиції України від 26 березня 2002 р. № 18/5). 
 
 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання іспит 
5.    Засоби діагностики успішності навчання   залік 

 
 
 Примітки: 

1. Програма нормативної навчальної дисципліни визначає місце і значення 
навчальної дисципліни, її загальний зміст та вимоги до знань і вмінь. Програма 
нормативної навчальної дисципліни є складовою державного стандарту вищої освіти. 
Програма вибіркової навчальної дисципліни розробляється вищим навчальним 
закладом. 

2. Програма навчальної дисципліни розробляється на основі освітньо-
професійної програми. 

3. Форма призначена для складання робочої програми навчальної дисципліни. 
4. Формат бланка А4 (210297 мм.). 

 
 
 
 
 
 
 


