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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, освітній 

ступень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

  

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів  –3 

Галузь знань 

26 Цивільна безпека 

Обов’язкова Спеціальність: 

262 Правоохоронна 

діяльність 

Модулів – 1 

Освітній ступінь: 

бакалавр  

Рік підготовки: 

1-й 1, 2-й 

Семестр 

Загальна кількість 

годин –90 

2-й 2, 3-й 

Лекції 

4 год. 4 год. 

Семінарські 

 10 год. 6 год. 

Практичні 

30 год. 6 год.  

Самостійна робота 

46 год. 74 год. 

Вид контролю: залік 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою навчальної дисципліни «Юридичне документознавство» є:  

 вивчення юридичного документа як складової інформаційної системи; 

 ознайомлення з документообігом юридичних документів; 

 розвиток умінь і навичок, щодо написання й оформлення різних 

юридичних документів. 

Завданням навчальної дисципліни «Юридичне документознавство» є озброєння 

здобувачів вищої освіти теоретичними знаннями у сфері методики складання 

юридичних документів у принципово нових умовах правових відносин, 

використовуючи при цьому сучасні технології обробки інформації в галузі 

документознавства. 

Перелік компетентностей, формування яких забезпечує вивчення 

навчальної дисципліни (з ОПП).  

Загальні компетентності: ЗК1.Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях. ЗК2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. ЗК3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. ЗК4. 

Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології. ЗК5. Здатність 

вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 
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Спеціальні компетентності: СК5. Здатність самостійно збирати та критично 

опрацьовувати, аналізувати та узагальнювати правову інформацію з різних джерел. 

СК6. Здатність аналізувати та систематизувати одержані результати, формулювати 

аргументовані висновки та рекомендації. 

Результати навчання:  
ПРН1. Розуміти історичний, економічний, технологічний і культурний 

контексти розвитку правоохоронної діяльності. 

ПРН2. Організовувати культурний діалог на рівні, необхідному для ефективної 

професійної діяльності. 

ПРН3. Збирати необхідну інформацію з різних джерел, аналізувати і оцінювати 

її. 

ПРН5. Розробляти тексти та документи з питань професійної діяльності, вільно 

спілкуватися українською та іноземною мовами усно і письмово у соціальній і 

професійній сферах. 

Міждисциплінарні зв’язки: «Іноземна мова професійного спрямування», 

«Українська мова професійного спрямування», «Інформаційні та комунікаційні 

технології»,  «Кримінальний процес», «Цивільне право та процес», «Адміністративний 

процес». 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

Документознавство як наука і навчальна дисципліна. 

Тема № 1. Загальнотеоретичні положення юридичного документознавства 

Діловодство: поняття, елементи, завдання. Види та системи діловодства їх, 

характеристика та призначення. Діловодні підрозділи: функції, завдання, кадрове 

забезпечення. 

Поняття документаційного забезпечення управління. Основні джерела 

нормативно-правового регулювання діловодства в державних органах, установах і 

організаціях.  

Документообіг та вимоги до нього. Вимоги дотримання документообігу.  

Сучасний діловий документ. Властивості та функції документа. Правові, 

технічні, логічні та лінгвістичні вимоги. 

Тема № 2. Загальні засади оформлення юридичних документів 

Поняття «юридичне документознавство». Основні завдання навчальної 

дисципліни юридичного документознавства. Зв'язок юридичного документознавства з 

іншими суспільними та юридичними науками. 

Співвідношення понять «інформація», «документ» та «юридичний документ». 

Поняття інформації як документованих або публічно оголошених відомостей про події 

та явища, що відбуваються у суспільстві, державі та навколишньому природному 

середовищі. Види інформації у правовому регулюванні. Основні види інформації 

відповідно до чинного законодавства. Поняття про юридичний документ як письмовий 

акт, що містить правову інформацію. Поняття та ознаки юридичного документа. 

Правові властивості юридичних документів. Функції юридичного документа.  

 Офіційно-діловий стиль мовлення: основна функція, обставини мовлення, сфера 

вживання, загальні ознаки, підстилі.  Типологія ділових паперів. Реквізити як 
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обов’язкові елементи документа. Мовностильові особливості текстів службових 

документів. Способи викладу матеріалу в документі. Документи високого та низького 

рівня стандартизації . Сучасний етикет ділових паперів. Орфографічні норми в мові 

документів .  Специфіка лексичного складу ділових паперів.  Особливості ділової мови 

на морфологічному та синтаксичному рівнях. 

Тема № 3. Лінгвістичні правила складання юридичних документів. 
Лінгвістичні вимоги до викладу матеріалу в текстах юридичних документів. 2. 

Типові помилки у текстах юридичних документів. Засоби усунення типових помилок 

у текстах юридичних документів. 

Тема № 4.  Загальна характеристика службових документів працівника 

Національної поліції. Документи з кадрових питань. 

Рапорт. Автобіографія. Резюме. Характеристика. Особовий листок з обліку 

кадрів, трудова книжка. 

Особливості оформлення юридичних документів за сферами діяльності». 

Тема № 5. Принципи та правила оформлення організаційних документів. 
Статут. Реквізити, мовні особливості побудови тексту. Положення. Реквізити, 

мовні особливості побудови тексту. Інструкція та її види. Правило. Реквізити.  

Тема № 6. Принципи та правила оформлення розпорядчих документів. 
Наказ як розпорядчий документ. Види наказів. Реквізити. Правила оформлення, 

структура тексту, типові мовні кліше. Розпорядження як розпорядчий документ. 

Вказівка як розпорядчий документ. Постанова як розпорядчий документ. Рішення як 

розпорядчий документ. Особливості вживання дієслівних форм у розпорядчих 

документах. 

Тема № 7. Довідково-інформаційні документи: особливості укладання. 

Довідка як інформаційний документ. Службові записки. Службовий лист як вид 

службового інформаційного документа: призначення, реквізити, особливості 

написання. Запрошення як інформаційний документ: види, реквізити, структура 

тексту, особливості написання. Посвідчення як інформаційний документ. Звіт. 

Протокол. Витяг з протоколу. 

Тема № 8  Особливості оформлення обліково-фінансової документації. 
Доручення як особистий документ. Види доручень. Розписка. Акт. Таблиця, 

список, перелік. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Структура навчальної дисципліни 
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Назви 

змістових  модулів і тем 

Кількість годин 

 денна форма Заочна форма 

 усьог

о 

у тому числі ус

ьо

го 

у тому числі 

  л с п ін

д 

с.р.  л с п ін

д 

с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Тема №1. 

Загальнотеоретичні 

положення 

юридичного 

документознавства. 

10 2 2   6 12 2    10 

Тема №2.  Загальні 

засади оформлення 

юридичних 

документів. 

10 2 2   6 12 2    10 

Тема №3. 

Лінгвістичні правила 

складання 

юридичних 

документів. 

10  2 2  6 10     10 

  Тема №4. Загальна 

характеристика 

службових 

документів 

працівника 

Національної поліції. 

Документи з 

кадрових питань 

14  2 6  6 14  2 2  10 

Тема №5.  Принципи 

та правила 

оформлення 

організаційних 

документів. 

 

12  2 4  6 12   2  10 

Тема №6. Принципи 

та правила 

оформлення 

розпорядчих 

документів. 

 

 

12   6  6 10  2   8 
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5. Теми семінарських занять 

(для денної форми навчання) 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1. Тема №1. Загальнотеоретичні положення юридичного 

документознав-ства. 

2 

2. Тема №2. Загальні засади оформлення юридичних документів. 

 

2 

3 Тема №3. Лінгвістичні правила складання юридичних 

документів. 

2 

3. Тема №4. Загальна характеристика службових документів 

працівника Національної поліції. Документи з кадрових питань. 

2 

4. Тема №5. Принципи та правила оформлення організаційних 

документів. 

2 

 Разом 10 

 

Теми семінарських занять 

(для заочної форми навчання) 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1. Тема №4. Загальна характеристика службових документів 

працівника Національної поліції. Документи з кадрових питань. 

2 

2. Тема №6. Принципи та правила оформлення розпорядчих 

документів. 

2 

3 Тема №7. Довідково-інформаційні документи: особливості 

укладання. 

2 

 Разом 6 

 

 

 

 

Тема №7. Довідково-

інформаційні 

документи: 

особливості 

укладання. 

12   6  6 12  2 2  8 

Тема №8. 

Особливості 

оформлення 

обліково-фінансової 

документації 

10   6  4 8     8 

Усього годин 90 4 10 30  46 90 4 6 6  74 
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6. Теми практичних занять 

(для денної форми навчання) 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1. Тема №3. Лінгвістичні правила складання юридичних 

документів. 

2 

2. Тема №4. Загальна характеристика службових документів 

працівника Національної поліції. Документи з кадрових питань. 

6 

3. Тема №5. Принципи та правила оформлення організаційних 

документів. 

4 

4. Тема №6. Принципи та правила оформлення розпорядчих 

документів. 

 

6 

5. Тема №7. Довідково-інформаційні документи: особливості 

укладання. 

6 

6. Тема №8. Особливості оформлення обліково-фінансової 

документації. 

6 

 Разом 30 

 

Теми практичних занять 

(для заочної форми навчання) 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

2. Тема №4. Загальна характеристика службових документів 

працівника Національної поліції. Документи з кадрових питань. 

2 

3. Тема №5. Принципи та правила оформлення організаційних 

документів. 

2 

5. Тема №7. Довідково-інформаційні документи: особливості 

укладання. 

2 

 Разом 6 

 

 

7. Самостійна робота  

(денна форма навчання) 

№ 
Тема семінарського заняття Кількість 

годин 

1. 
Тема №1. Загальнотеоретичні положення юридичного 

документознавства. 
6 

2. 
Тема №2. Особливості оформлення юридичних документів 

за сферами діяльності. 
6 

3. 
Тема №3. Лінгвістичні правила складання юридичних 

документів. 
6 
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4. 

Тема №4. Загальна характеристика службових документів 

працівника Національної поліції. Документи з кадрових 

питань. 

6 

5 
Тема №5. Принципи та правила оформлення 

організаційних документів.  
6 

6. 
Тема №6. Принципи та правила оформлення розпорядчих 

документів. 
6 

7. 
Тема №7. Довідково-інформаційні документи: особливості 

укладання. 
6 

8. 
Тема №8. Особливості оформлення обліково-фінансової  

документації. 
4 

 Всього 46 

 

 

 

Самостійна робота  

(заочна форма навчання) 

№ 
Тема семінарського заняття Кількість 

годин 

1. 
Тема №1. Загальнотеоретичні положення юридичного 

документознавства. 
10 

2. 
Тема №2. Особливості оформлення юридичних документів 

за сферами діяльності. 
10 

3. 
Тема №3. Лінгвістичні правила складання юридичних 

документів. 
10 

4. 

Тема №4. Загальна характеристика службових документів 

працівника Національної поліції. Документи з кадрових 

питань. 

10 

5 
Тема №5. Принципи та правила оформлення 

організаційних документів.  
10 

6. 
Тема №6. Принципи та правила оформлення розпорядчих 

документів. 
8 

7. 
Тема №7. Довідково-інформаційні документи: особливості 

укладання. 
8 

8. 
Тема №8. Особливості оформлення обліково-фінансової 

документації. 
8 

 Всього 74 

 

8. Індивідуальні завдання 
Здобувачі вищої освіти  на практичних заняттях з «Юридичного 

документознавства» виконують різноманітні вправи: переклад тексту, редагування 

тексту, вправи на орфографічний правопис, побудова сталих словосполучень, 

редагування текстів документів, підготовка рефератів, повідомлень. 
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Для здобувачів вищої освіти заочної форми навчання також передбачено 

виконання домашньої контрольної роботи за визначеною тематикою. 

 

9. Методи навчання 

Під час проведення занять з «Юридичного документознавства» застосовуються 

такі методи навчання, як: пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, проблемно-

пошуковий та дослідницький методи.  

 

10. Оцінювання результатів освітньої діяльності 

Система оцінювання передбачає накопичення 100 балів з кожної навчальної 

дисципліни, які перераховуються в національну шкалу та шкалу оцінювання ЄКТС.  

Встановлюються: максимальні суми балів за виконання завдань у рамках 

аудиторної, самостійної роботи та модульної контрольної роботи - 60 балів;                       

40 балів - за виконання завдань, винесених на підсумковий контроль. 

 

ДЛЯ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

Поточний контроль Підсумковий контроль 

Аудиторна 

робота 

Самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота 

ЗАЛІК (З)/ 

ЕКЗАМЕН (Е) 

≤ 30 ≤ 20 ≤ 10 

≤ 60 ≤ 40 

Підсумкова оцінка у випадку заліку (П) = ПК+ З ≤  100 

Підсумкова оцінка у випадку складання екзамену (П) = ПК+Е ≤100 

ДЛЯ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

Поточний контроль Підсумковий контроль 

Аудиторна 

робота 
Самостійна робота ЗАЛІК (З)/ 

ЕКЗАМЕН (Е) 
≤ 20 ≤ 40 

≤ 60 ≤ 40 

Підсумкова оцінка у випадку заліку (П) = ПК+ З ≤  100 

Підсумкова оцінка у випадку складання екзамену (П) = ПК+Е ≤100 

 

Здобувач вищої освіти, як додатковий здобуток за наукову роботу в межах 

навчальної дисципліни може отримати до 10 балів, при цьому загальна сума 

накопичувальних балів не повинна перевищувати 100.  

Оцінювання компетентностей здобувача вищої освіти з навчальної дисципліни та 

виставлення підсумкової кількості балів за аудиторну роботу здійснюється шляхом 

встановлення відповідного рівня знань за кожне навчальне заняття та виставлення 

балів від 3 до 5. Підсумкова кількість балів визначається, як сума всіх отриманих під 

час проведення навчальних занять балів розділена на кількість 

семінарських/практичних занять, передбачених тематичним планом у семестрі та 

помножена на коефіцієнт відповідності максимально можливого балу: 
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ПК = 
∑ПК 

× КВ, 
КЗ 

де: 

ПК – підсумкова кількість балів за аудиторну роботу; 

∑пк – сума всіх отриманих балів за семінарські/практичні заняття; 

КЗ – кількість семінарських/практичних занять, передбачених тематичним 

планом за семестр; 

КВ – коефіцієнт відповідності максимально можливого балу (6 – для денної форми 

навчання; 4 – для заочної форми навчання). 

Здобувач вищої освіти може отримати «5» балів за умови, що він дуже добре 

орієнтується в матеріалі, приймав активну участь у занятті та надав повну відповідь на 

питання семінарського заняття, або на додаткове питання науково-педагогічного 

працівника, навів приклади, висловив та аргументував власну точку зору, або суттєво 

доповнював більше трьох разів відповіді колег, не допустивши помилок. Також у «5» 

балів може бути оцінено виступ з доповіддю або рефератом, які було підготовлено з 

використанням декількох джерел інформації, а під час виступу тему розкрито повно. 

Здобувач вищої освіти може отримати «4» бали за умови, що він достатньо добре 

орієнтується в матеріалі, приймає активну участь у занятті, доповнюючи колег, знає 

основні визначення та факти з теми семінарського заняття, надав правильну, але не 

зовсім повну відповідь, висловлює власну думку, але не може змістовно її 

аргументувати, йому складно навести приклади. Також у «4» балів може бути оцінено 

виступ здобувача з доповіддю або рефератом, які було підготовлено з використанням 

одного джерела інформації, а під час виступу тему розкрито не повно. 

Здобувач вищої освіти може отримати «3» бали за умови, якщо не приймає 

активної участі в семінарському занятті та не висловлює цікавості до матеріалу, йому 

складно дати визначення понять, відповідає фрагментарно та спутано, допускає 

помилки, не орієнтується у темі, власної думки не має, або висловлюючи її 

відмовляється аргументувати. Також у «3» балів може бути оцінено виступ здобувача 

з доповіддю або рефератом, які містять мізерний обсяг інформації, або застарілі данні. 

Під час навчальних занять на денній формі навчання науково-педагогічний 

працівник може поставити оцінку «2» (незадовільно). Незадовільна оцінка «2» 

ставиться за умови незнання здобувачем вищої освіти значної частини навчального 

матеріалу за змістом відповідної теми навчальної дисципліни, що міститься в основних 

рекомендованих нормативних та базових джерелах, допустив істотні помилки у 

відповідях на поставлені питання, виявив невміння застосовувати теоретичні 

положення під час розв’язання практичних задач, відмовився від відповіді та/або не 

вирішив практичне завдання. Незадовільна оцінка «2» потребує перескладання та в 

загальну суму накопичення балів не враховується. 

Підсумкова кількість балів за самостійну роботу з навчальної дисципліни 

визначається науково-педагогічним працівником, як сума отриманих здобувачем 

вищої освіти балів за всі види виконаних завдань, які передбачені відповідними 

методичними матеріалами із зазначенням балів за виконання кожної самостійної 

роботи відповідно до тематичного плану.  
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Модульна контрольна робота є обов’язковою для здобувачів вищої освіти денної 

форми навчання. Кожна кафедра самостійно визначає і розробляє форму проведення 

модульної контрольної роботи, структуру завдань, систему та критерії оцінювання 

результатів їх виконання. До модульної контрольної роботи допускаються всі 

здобувачі вищої освіти.  

Умови допуску здобувача вищої освіти до складання підсумкового контролю: 

Для денної форми навчання: 

- сума балів поточного контролю не менше ніж 36; 

- має не більше трьох невідпрацьованих пропусків; 

- має не більше трьох невідпрацьованих незадовільних оцінок за поточний 

контроль. 

Для заочної форми навчання: 

- сума балів поточного контролю не менше ніж 36. 

З метою підвищення поточного рейтингу успішності здобувач вищої освіти має 

право перескладати аудиторну та самостійну роботу відповідно до графіку, 

встановленого науково-педагогічним працівником до підсумкового контролю і не 

більше двох пропусків та/або незадовільних оцінок у один робочий день. 

Здобувач вищої освіти, який за результатами поточного контролю накопичив 

менше 60 балів, зобов’язаний складати підсумковий контроль. 

Здобувач вищої освіти, який за результатами поточного контролю протягом 

семестру накопичив 60 балів, має можливість: 

- не складати підсумковий контроль і отримати накопичену кількість балів як 

підсумкову оцінку; 

- складати підсумковий контроль відповідно до розкладу. 

Недопущення здобувача вищої освіти до підсумкового контролю прирівнюється 

до незадовільної оцінки. Питання про недопущення здобувача вищої освіти до 

підсумкового контролю вирішує науково-педагогічний працівник та здійснює 

відповідний запис «не допущено» в заліково-екзаменаційної відомості. 

Здобувач вищої освіти, який недопущенний до складання підсумкового контролю, 

має право скласти його під час визначеного окремим графіком для ліквідації 

академічної заборгованості, попередньо досягнувши всіх умов допуску. 

Відсутність здобувача вищої освіти, який накопичив менше 60 балів за поточний 

контроль на підсумковому контролі без поважної причини прирівнюється до 

незадовільної оцінки. Такий здобувач вищої освіти має право скласти підсумковий 

контроль під час ліквідації академічної заборгованості визначеним окремим графіком. 

Здобувач вищої освіти зобов’язаний попередити деканат/інститут про свою 

можливу відсутність на підсумковому контролі до його початку. Здобувач вищої 

освіти, який був відсутній на підсумковому контролі з поважних причин, які 

підтверджені відповідними документами, за рішенням декана факультету (директора 

інституту) може скласти пропущений підсумковий контроль у визначений деканатом 

час. 

Здобувач вищої освіти, який за результатами поточного та підсумкового 

контролю сумарно накопичив менше 60-ти балів, допускається до повторного 

перескладання підсумкового контролю після закінчення екзаменаційної сесії, але до 

початку наступного семестру чи атестації.  
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Здобувач вищої освіти, який за результатами заліково-екзаменаційної сесії має 

академічну заборгованість з трьох і більше освітніх компонентів, відраховується з 

Університету.  

11. Критерії оцінювання знань на заліку 

Оцінка “відмінно”/ А – виставляється, якщо здобувач вищої освіти має глибокі і 

системні знання, вміє узагальнювати теоретичний матеріал, співвідносити загальні 

знання з конкретними ситуаціями; оволодів навиками аналізу, моделювання та 

адекватного оцінювання ситуації; обізнаний з науковими працями вітчизняних та 

зарубіжних фахівців в даній галузі; матеріал викладає логічно, послідовно, 

переконливо і аргументовано.  

Оцінка “добре”/ В, С – виставляється, якщо здобувач вищої освіти показав 

достатній рівень знання курсу; надав правильні, але не зовсім повні визначення 

термінів; засвоїв основи аналітичного методу; допускає незначні неточності в 

розкритті окремих теоретичних положень. 

 Оцінка “задовільно”/ D, Е – виставляється, якщо здобувач вищої освіти в цілому 

засвоїв теоретичний матеріал курсу навчальної дисципліни, але декламує із деякими 

упущеннями при визначенні основних явищ та процесів; намагається висловити своє 

ставлення до проблемних питань, хоча і не зовсім аргументовано; вміє аналізувати 

набуті теоретичні знання і співвідносити їх з конкретними ситуаціями; викладає 

матеріал непослідовно, неточно, з наявними помилками.  

Оцінка “незадовільно”/ FX, F – виставляється, якщо здобувач вищої освіти 

виявив слабкі (відсутні) знання теоретичного матеріалу навчальної дисципліни; не зміг 

дати визначення основних категорій та явищ; відсутні знання основних норм і 

визначень; матеріал викладається непослідовно, нелогічно, фрагментарно та з 

допущенням помилок.  

Оцінка А, В, С, D, E / «зараховано» – Fx, F виставляється, якщо здобувач вищої 

освіти виявив достатньо повні знання матеріалу навчальної дисципліни; вміє 

узагальнювати теоретичний матеріал, співвідносити загальні знання з конкретними 

ситуаціями, дає правильні, хоча і не завжди повні відповіді на поставлені запитання; 

може допускати неточності у розкритті окремих теоретичних положень, норм та 

визначень. 

Оцінка “не зараховано” – виставляється, якщо здобувач вищої освіти виявив 

слабкі знання або повну неготовність щодо вивчення ним матеріалу навчальної 

дисципліни; не зміг дати визначення основних термінів та визначень; виклад матеріалу 

непослідовний, нелогічний, фрагментарний, неточний, стислий; повна відсутність 

переконливості у викладенні матеріалу. 
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Шкала оцінювання: національна та ECTS 

За внутрішньою 

шкалою закладу 

вищої освіти в балах 

За шкалою ECTS /За національною 

шкалою  

 Вноситься до відомості 

 екзамен залік 

90 – 100 А/Відмінно  

А,В,С,D,Е/Зараховано 

 

82-89 В/Добре  

74-81 С/Добре 

64-73 D/Задовільно 
60-63 Е/Задовільно 

35-59 
FX/Незадовільно Не зараховано 

з можливістю повторного складання 

0-34 
F/Незадовільно 

 

Не зараховано 

 
з обов’язковим повторним курсом 

 

12. Питання для підсумкового контролю  

Перелік питань для підготовки до заліку 

1. Що таке інформація? 

2. Що таке документ? 

3. На які групи поділяються документи за походженням? 

4. Що забезпечує комунікативна функція документів? 

5. На які групи поділяються документи за формою? 

6. Які існують копії документів? 

7. Що таке діловодство? 

8. Що таке кореспонденція? 

9. Що таке документування? 

10. Хто є автором особистих документів? 

11. Що таке документальне забезпечення? 

12. Що являє собою виписка (витяг) з документа? 

13. З яких підсистем складається загальнодержавна система діловодства? 

14. Які основні завдання предмета “ Юридичне документознавство ” ? 

15. Як класифікуються документи за видами діяльності? 

16. Як класифікуються документи за місцем складання? 

17. Як класифікуються документи за стадією створення? 

18. Як класифікуються документи за ступенем гласності? 

19. Як класифікуються документи за способом інформації? 

20. Як здійснюється обслуговування з діловодства? 

21. Що таке індекс документа? 

22. Що таке бланк? 

23. Що є датою документів (листа, наказу)? 

24. Хто є адресатом документа? 
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25. Що таке реквізит документа? 

26. Що таке формуляр-зразок? 

27. Який максимальній склад реквізитів має формуляр-зразок? 

28. Який за форматом папір використовується для організаційно-розпорядчої 

документації? 

29. Який вид документа не містить реквізиту – назва документа? 

30. Які елементи включено до резолюції? 

31. З яких елементів складається реквізит “ ВІЗА”? 

32. З яких елементів складається реквізит “ відмітка про виконання документа”? 

33. До яких документів прикладається проста печатка? 

34. З яких логічних елементів складається тест документа? 

35. Які службові документи, незалежно від виду, повинні мати заголовок до 

тексту? 

36. Які існують форми узгодження документів? 

37. До яких документів прикладається гербова печатка? 

38. Яку форму можуть мати прості печатки? 

39. До яких документів прикладається проста печатка? 

40. Якими способами здійснюється затвердження документів? 

41. Де розміщується гриф затвердження документів? 

42. Що таке рапорт (заява)? Іхні реквізити.  

43. Документи з кадрових питань. 

44. Що таке положення? 

45. Які документи відносяться до категорій розпорядчих? 

46. Який лист називається службовим? 

47. Що таке циркулярний лист? 

48. З яких двох частин складається текст наказу з основної діяльності? 

49. Який документ називається наказом? 

50. Як класифікуються листи за змістом і призначенням? 

51. Як класифікуються листи залежно від кількості адресатів? 

52. Що таке статут? 

53. На які групи поділяють організаційно-розпорядчу документацію за 

функціональною ознакою? 

54.  За допомогою яких організаційних документів здійснюється методичне 

інструктування? 

55. Що таке наказ? 

56. Що таке розпорядження? 

57. Коли вступає в силу наказ? 

58. Які документі належать до організаційних? 

59. Які документі належать до організаційних? 

60. Що таке внутрішня документація? 

61. Що таке зовнішня документація? 

62. Які особи підписують акт? 

63. Які особи підписують гарантійний лист? 

64. Який документ називається інструкцією? 

65. Який документ називається довідкою? 
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66. Який документ називається актом? 

67. Як класифікуються накази за змістом? 

68. Що є датою наказу? 

69. Що є датою акту? 

70. Що є датою інструкції ? 

71. Які існують різновиди ділових листів? 

72. Що називається доповідною запискою? 

73. Що називається пропозицією? 

74. Що називається протоколом? 

75. Що називається документацією з особового складу? 

76. Що називається дорученням ? 

77. Який документ називається розпискою? 

78. Які документи належать до документації з особового складу? 

79. Який документ називається трудовим контрактом? 

80. Що оформляється наказами за особовим складом? 

81. Який документ є основним по обліку персоналу підприємства? 

82. Який документ називається резюме? 

83. З яких складових частин складається характеристика? 

84. З яких частин складається текст наказу з особового складу? 

85. Що називається документообігом? 

86. Що називається реєстрацією документів? 

87. Які структурні підрозділи підприємства відповідають за діловодство? 

88. Що називається номенклатурою справ? 

89. Які операції включає оброблення вхідної документації? 

90. Які операції включає оброблення вихідної документації? 

91. За якими принципами здійснюється сортування кореспонденції у 

підприємстві? 

92. Які існують форми реєстрації документів? 

93. Які існують строки виконання документів? 

94. Які операції включає оброблення внутрішньої документації? 

95. Що називається комерційною таємницею? 

96. Як здійснюється друкування документів з грифом “КТ”? 

97. Перелічіть нормативні акти загальної дії у сфері документаційного 

забезпечення службової діяльності? 

98. Надайте загальну характеристику організації електронного документообігу в 

системі правоохоронних органів України? 

99. Які відомості не становлять комерційної таємниці? 

100. Які є основні напрямки використання ПЕОМ у діловодстві? 

101. Які ви знаєте уніфіковані системи службової документації? 

102. Які основні функції систем автоматизації діловодного процесу? 

103.    Визначте систему нормативних актів, які регулюють сферу 

документаційного забезпечення діяльності Національної поліції України? 

104. Схарактеризуйте існуючі системи діловодства? 

105. Які фактори необхідно враховувати, обираючи форму організації роботи з 

документами. Назвіть основні завдання служб діловодства? 
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106. На які рівні поділяється комплексна уніфікація службових документів? 

107. Перелічіть ознаки електронного службового документу? 

 

13. Рекомендована література: 

Базова 

1. Плотницька І.М. Ділова українська мова. Київ: Центр навчальної 

літератури, 2019. 256 с.  

2. Тетарчук І., Дяків Т. Юридичне документознавство: навчальний посібник.  

Київ: Центр навчальної літератури, 2020. 164 с. 

3. Тетарчук І., Дяків Т. Ділова українська мова: навчальний посібник для 

підготовки до іспитів. Київ: Центр навчальної літератури, 2019. 156 с. 

4. Царьова І. В.  Юридичне документознавство : навчальний посібник. 

Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2017. 172 с. 

5. Юридичне документознавство: навч.наоч.пос./ за заг. ред. 

О.В.Косаревської . :Одеса: ОДУВС, 2018 р. 170 с. 

 

Допоміжна 

1. Бесчастний В.М., Мердова О.М. Юридичне документознавство: навчальний 

посібник. Київ: ВД «Дакор», 2016.  238с. 

2. Державна уніфікована система документації. Уніфікована система 

організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів. ДСТУ 

4163-2020. URL: https://zakon.help/article/nacionalnii-standart-dstu-41632020-

derzhavna?menu=82 

3. Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про державну 

таємницю”  Відомості Верховної Ради України.  1999.  № 49.  Ст. 428; 

4. Закон України “Про обов’язковий примірник документів”  Офіційний вісник 

України.  1999.  № 18.  Ст. 776; 

5. Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як 

державної». Відомості Верховної Ради, 2019, №21, ст.81. 

6. Зразки процесуальних документів сторони захисту, потерпілого. Практичний 

посібник. [текст]:/ За заг. ред. Руснака Ю.І.  Київ: «Центр учбової літератури», 2013.  

288 с.  

7. Клименко О. Записки пояснювальні, доповідні, службові: у яких випадках 

використовуються URL: https://buhgalter.com.ua/articles/kadrova-sprava/zapiski-

poyasnyuvalni-dopovidni-sluzhbovi-u-yakih-vipadkah/ 

8. Миронюк С.С. Роль юридичної термінології у формуванні мовленнєвої 

культури студентів-правознавців. Дослідження з лексикології і граматики української 

мови. 2014. №15. С. 125-132. 

9. Наказ Міністерства юстиції України  № 1000/5 від 18 червня 2015 року 

«Про затвердження Правил організації діловодства та архівного зберігання 

документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на 

підприємствах, в установах і організаціях»/ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0736-

15#Text; 

10. Наказ Міністерства внутрішніх справ України № 1177 від 10 жовтня 2004 

року «Про затвердження Положення про порядок роботи зі зверненнями громадян і 

https://buhgalter.com.ua/articles/kadrova-sprava/zapiski-poyasnyuvalni-dopovidni-sluzhbovi-u-yakih-vipadkah/
https://buhgalter.com.ua/articles/kadrova-sprava/zapiski-poyasnyuvalni-dopovidni-sluzhbovi-u-yakih-vipadkah/
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організації їх особистого прийому в системі Міністерства внутрішніх справ України»/ 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1361-04#Text; 

11. Наказ Національної поліції України № 414 від 20 травня 2016 року «Про 

затвердження Інструкції з діловодства в системі Національної поліції України». 

12. Постанова Кабінету Міністрів України № 55 від 17 січня 2018 року «Деякі 

питання документування управлінської діяльності»/ 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55-2018-%D0%BF#Text; 

13. Постанова Кабінету МіністрівУкраїни № 736 від 19 жовтня 2016 року 

«Про затвердження Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, 

використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що 

містять службову інформацію»/ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/736-2016-

%D0%BF#Text; 

14.  Про інформацію [Електронний ресурс]: закон України від 02.10.1992. № 

2658-XII із змін., внес. Згідно із законами України : за станом на 13.01. 2011 року N 

2938-VI.  Електрон. дан. (1 файл). Режим доступу :http://zakon.rada.gov.ua.  Назва з 

екрану; 

15. Тетарчук І.В., Дяків Т.Є. Юридичне документознавство : навчальний 

посібник для підготовки до іспитів. К. : «Центр учбової літератури», 2015. 164 с. 

16. Українське документознавство (1991–2011) : наук.-допом. бібліогр. 

покажч. / уклад.: М. С. Слободяник, О. А. Політова ; наук. ред. та авт. вступ. ст. М. С. 

Слободяник. К., 2012. 191 с. 

17. Шутак І. Юридична техніка як сфера наукових знань і навчальна дисципліна 

/ І. Шутяк // Вісник Національної академії правових наук України. 2013.  № 3 (74).  С. 

81-86. 

Інформаційні ресурси: 

1. http:// www.nau.kiev.ua - Нормативні акти України 

2. http:// www.library.univ.kiev.ua/ukr/res/resour.php3 – Бібліотеки в Україні. 

3. http://www.nbuv.gov.ua. – Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського 

4. Електронна бібліотека юридичної літератури “Правознавець”. Режим доступу до 

джерела: http://www.pravoznavec.com.ua/. 

5. Наукова бібліотека імені М. Максимовича Київського національного університету 

ім. Тараса Шевченка [Електронний ресурс]. – Режим доступу до джерела 

: http://www.library.univ.kiev.ua. 

6. Наукова бібліотека Національного університету «Києво-Могилянська академія» 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу до джерела: http://www.library.ukma.edu.ua. 

 

14. Тематика контрольних робіт з навчальної дисципліни 

ВАРІАНТ 1 (А, Б, В) 

Теоретична частина: 

1.Надайте загальну характеристику систем документування у вигляді єдиної 

державної системи діловодства (ЄДСД). 

2. Надайте характеристику  службових документів за сферами діяльності. 

 Практична частина: 

1.Складіть формуляр-зразок «Статуту» - правового акту що є зведенням 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55-2018-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/736-2016-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/736-2016-%D0%BF#Text
http://zakon.rada.gov.ua/
http://www.pravoznavec.com.ua/
http://www.library.univ.kiev.ua/
http://www.library.ukma.edu.ua/
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правил,які регулюють основи організації і діяльності підприємств, установ, організацій 

певної галузі (за своїм вибором) 

 

ВАРІАНТ 2 (Г, Ґ, Д, Е,Є) 

Теоретична частина: 

1.Розкрийте сутність поняття: «організація роботи з документами» як створення 

умов, що забезпечують рух, пошук і збереження документації. Наведіть приклади 

основних етапів цієї роботи. 

2. Охарактеризуйте реквізити про отримання і виконання  

 Практична частина: 

1. Складіть формуляр-зразок «Положення про структурний підрозділ» - (за своїм 

вибором типовий чи індивідуальний), із додержанням необхідних реквізитів цього 

правового акту, що буде визначати основні правила організації та діяльності обраного 

підрозділу. 

ВАРІАНТ 3 (Ж,З,И,І) 

Теоретична частина: 

1.Визначте ознаки, сферу застосування та вимоги до оформлення цивільно-

правових документів. Наведіть приклади ролі цивільно-правових документів у 

закріплені майнових і немайнових відносин між організаціями та фізичними особами. 

2. Розкрийте поняття та функції юридичного документу як основу юридичного 

документознавства. 

 Практична частина: 

1. Складіть формуляр-зразок «Інструкції» - документа який є зведенням правил, 

детальних настанов, обов’язків, тощо. (за своїм вибором:  

- посадової; 

- із техніки безпеки; 

- з експлуатації обладнання.) 

 

ВАРІАНТ 4 (Ї, Й, К) 

Теоретична частина: 

1. Розкрийте особливості кримінально-процесуальних документів як різновид 

юридичних документів.  

Наведіть приклад з практичної діяльності: ПОО, прокуратури, суду. 

2. Охарактеризуйте реквізити назви юридичних документів.  

Практична частина: 

1.. Складіть формуляр-зразок службового документу «Правила внутрішнього 

розпорядку», в якому вкладаються настанови та вимоги, що вказують певний порядок 

будь-яких дій та поведінки, із додержанням необхідних реквізитів цього виду 

організаційних документів.  

 

ВАРІАНТ 5 (Л, М) 

Теоретична частина: 

1.Надайте загальну характеристику адміністративно-правових документів. 

Наведіть приклади основних правових документів що застосовують ПОО. 

2. Надайте класифікацію службових листів та визначте особливості їх 
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оформлення  

Практична частина: 

1.Складіть формуляр-зразок правового акту «Постанова», який приймається 

органами колегіального управління та відносяться до категорії зовнішнього 

службового документу, із додержанням необхідних реквізитів цього виду розпорядчих 

документів.  

 

ВАРІАНТ 6 (Н,О) 

Теоретична частина: 

1. Розкрийте основні етапи розвитку юридичного документознавства та 

проаналізуйте відмінності сучасної системи юридичного документознавства правової 

сфери.  

2. Надайте загальну характеристику структури юридичного тексту. 

 Практична частина: 

1. Складіть формуляр-зразок «Наказу про особовий склад» на своє ім’я за 

самостійним вибором формулювання:  

- оформлення; 

- призначення; 

- переміщення; 

- звільнення; 

- відрядження;  

- відпустки; 

- заохочення;  

- стягнення. 

Із додержанням всіх необхідних реквізитів цього виду розпорядчих документів. 

 

ВАРІАНТ 7 (П,Р) 

Теоретична частина: 
1. Проаналізуйте особливі властивості та відмінність між поняттями: 

- «службовий документ»; 

- «управлінський документ»; 

-«електроннийдокумент» 

в системі юридичного документознавства. 

2. Обґрунтуйте зразок юридичного документознавства з іншими науками 

та його значення для практичної діяльності юриста 

  

 Практична частина: 

1. Складіть формуляр-зразок документу правової чинності «Акт про передачу 

товарно-грошових цінностей» від свого чи на своє ім’я, із додержанням необхідних 

реквізитів цього виду довідково-інформаційних документів.  

 

ВАРІАНТ 8 (С,Т) 

Теоретична частина: 

1.Розкрийте сутність поняття «уніфікація» у сфері юридичного 

документознавства. 
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Наведіть приклади. 

2. Розкрийте сутність поняття: «номенклатура справ».  

Наведіть приклади.  

 Практична частина: 

1. Складіть формуляр-зразок «Доповідної записки» із повідомленням ситуації що 

склалась в результаті здачі студентами екзаменаційної сесії. (за самостійним 

вибором: - звітня, - інформаційна, - ініціативна) 

 

ВАРІАНТ 9 (У,Ф) 

Теоретична частина: 
1. Визначте основні види документів за ознаками класифікації і групами у сфері 

юридичної діяльності. 

Наведіть приклади по останній позиції.     

2. Прокоментуйте правила оформлення копій документів. 

 Практична частина: 
1. Складіть формуляр-зразок «Протоколу» як документу колегіального органу, у 

якому фіксується місце, час і мета проведення зборів, конференцій, засідань, нарад, із 

додержанням необхідних реквізитів до цього виду довідково-інформаційної 

документації за особистим підписом в якості секретаря. 

 

ВАРІАНТ 10 (Х, Ц) 

Теоретична частина: 
1. Надайте загальну характеристику систем нормативно-правових документів у 

сфері юридичного документознавства та визначте специфічні властивості: законів, 

підзаконних нормативно-правових актів при виконанні управлінських функцій. 

Наведіть приклади. 

2. Визначте та обґрунтуйте сучасні вимоги до оформлення службових 

документів. 

Практична частина: 

1.Складіть формуляр-зразок «Резюме» на своє ім’я, із додержанням необхідних 

реквізитів для працевлаштування.  

 

ВАРІАНТ 11 (Ч, Ш, Щ, Ю, Я) 

Теоретична частина: 
1. Розкрийте сутність поняття: «реквізити службового документу» за державним 

стандартом України. Наведіть приклади застосування постійних реквізитів документів 

в управлінській діяльності підприємств та організацій. 

2. Охарактеризуйте реквізити  датування і індексації. 

 Практична частина: 
1. Складіть формуляр-зразок «Характеристики» на своє ім’я (за самостійно 

обраною позицією: 

- вступ до ВНЗ; 

- висування на виборну посаду. 


