
Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Діловодство як галузь ведення документів  

1. Історичні традиції ведення документів. 

2. Ведення справочинства в пострадянські часи 

2 

2 Юридична техніка в структурі теорії права, її мета, 

завдання. 

1. Характеристика логічних вимог до юридичних 

документів 

2. Сутність структурних вимог до оформлення 

юридичних документів  

4 

3 Лінгвістичні правила складання юридичних документів. 

1.Типові помилки в текстах юридичних документів, 

способи їх усунення 

2 

4 Правила складання та оформлення документів 

1. Внутрішнє та зовнішнє погодження документів 

та правила засвідчення документів. 

2. Гриф обмеження доступу до документа. 

Оформлення на документах позначок про 

наявність додатків та виконавця документа. 

3. Адресування документів та нумерація сторінок. 

4 

5 Правозастосовні помилки: визначення поняття, види, 

методи усунення. 

1. Фактичні та технічні помилки та методи їх усунення 

2 

6 Організація документообігу 

1. Архівне та оперативне зберігання документів. 

2. Поняття цінної інформації, конфіденційних 

документів. Склад і напрями захисту 

документованої  інформації 

2 

7 Техніка створення документів управлінської діяльності 

1.Структурні частини організаційних, розпорядчих та 

інформаційно-довідкових документів. 

2. Стійкі мовні звороти, що застосовуються в 

організаційно-правових і розпорядчих документах. 

3. Структура текстів кадрових документів 

4 

8 Організація роботи із зверненнями громадян і запитів на 

публічну інформацію 

1. Порядок здійснення та забезпечення права кожного 

на доступ до інформації, що знаходиться у володінні 

суб’єктів владних повноважень ,інших розпорядників 

публічної інформації , визначених ЗУ «Про доступ до 

публічної інформації» та інформації, що становить 

6 



 
 

суспільний інтерес. 

9 Номенклатура справ. Оперативне зберігання документів 

1. Оформлення справ . Складання описів справ 

постійного та тривалого строків зберігання та справ з 

особового складу . 

4 

10 Фондування ,  облік документів архіву та користування 

ними . 

1.Ознайомлення громадськості з документами архіву. 

2. Порядок передачі архівом документів на державне 

зберігання. 

4 

11 Техніка створення кримінально-процесуальних 

документів. 

1. Загальна характеристика змісту та структури 

основних кримінально-процесуальних документів 

досудового провадження. 

2. Стійкі мовні звороти, що застосовуються в 

кримінально-процесуальних документах 

2 

12 Техніка створення адміністративно-правових 

документів.  

1. Мовні звороти, що  застосовуються в 

адміністративно-правових документах. 

2. Особливості викладу адміністративно-правових 

документів. 

2 

13 Техніка створення цивільно та господарсько-правових 

документів. 

1. Типові структури цивільно-правових документів. 

Документи у сфері страхування. 

2. Скарги в господарських правовідносинах 

4 

14 Організація діловодства суду. 

1 Правила ведення діловодства у Вищому 

Адміністративному суді України, апеляційних та 

окружних адміністративних судах . 

2 

  ВСЬОГО: 44 год. 


