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Консультації вівторок, 2 години, 14.00-16.00, ауд.212 (кафедра права)

1. Коротка  анотація  до  дисципліни.  Предметом  вивчення  навчальної

дисципліни  «Діловодство  в  юридичній  практиці»  є  структура  і  властивості

документальної  інформації,  розвиток  форм  документів,  їх  обробка,  зберігання  та

використання. Так, для студентів вищих навчальних закладів ознайомлення з діловими

паперами  та  вимогами щодо  їхнього  оформлення  є  суттєвим чинником  у  формуванні

національно-мовної  особистості.  Крім  того,  практична  діяльність  юристів  завжди

пов’язана  із  підготовкою  й  оформленням  великої  кількості  юридичних  документів,  з

обміном  інформацією  в  усній  і  письмовій  формі.  Це  вимагає  належного  володіння

юридичною технікою, знання особливостей офіційно-ділового стилю викладу матеріалу

різноманітних нормативно-правових актів, управлінських, процесуальних (кримінальних

і цивільних),  адміністративно-правових документів, а також правил і норм літературної

мови в юридичній сфері.

2. Мета:  полягає в ознайомленні студентів з основними правилами складання

документів,  основами  організації  діловодства,  теорією  та  практикою  документування

адміністративної діяльності підприємств, установ і організацій. 

Завдання: ознайомлення студентів з предметом діловодства в юридичній практиці;

опанування  найважливіших  категорій  та  положень  науки  діловодства  в  юридичній

практиці;  засвоєння  основних  понять  і  положень  діловодства  в  юридичній  практиці;

вивчення  історії  світового  розвитку  діловодства  в  юридичній  практиці;  формування  у

студентів  навиків  та  уміння  роботи  із  документами  та  законодавством  що  регулює

діловодство  в  юридичній  практиці;  виклад  фактичного  матеріалу  в  обсязі,

передбачуваному навчальною дисципліною; викладення понятійного апарату, необхідного

для засвоєння студентами навчального матеріалу і розуміння ними юридичних текстів.

3. Формат курсу: очний (offline)

4. Програмні результати навчання (інтегральні, фахові компетентності):
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Табл.1
Компетентність Ступінь

сформованості
компетентності

Оцінювання

Здатність  до  абстрактного
мислення, аналізу та синтезу.

Частково. Разом  з
іншими  освітніми
компонентами
освітньої програми

Поточне  (семінар-дискусія),
рубіжне  (оцінювання
індивідуальних  завдань  у
формі тестів)

Здатність  застосовувати  знання  у
практичних ситуаціях.

Повністю.
Співвідноситься  з
метою курсу

Підсумкове  (екзамен  в  усній
формі)

Знання  та  розуміння  предметної
області  та  розуміння  професійної
діяльності.

Повністю.

Співвідноситься  з

метою курсу

Рубіжне  (оцінювання
індивідуальних  завдань  у
формі  тестових  і  практичних
завдань), підсумкове (у формі
усного  опитування  з  питань,
які  опрацьовувалися  на
семінарських заняттях)

Здатність  спілкуватися  державною
мовою як усно, так і письмово.

Повністю.

Співвідноситься  з

метою курсу

Поточне  (семінар-бесіда),
рубіжне  (оцінювання
індивідуальних  завдань  у
формі тестів)

Навички  використання
інформаційних  і  комунікаційних
технологій.

Частково. Разом  з

іншими  освітніми

компонентами

освітньої програми

Поточне  (семінар-дискусія),
рубіжне  (оцінювання
індивідуальних  завдань  у
формі тестів)

Здатність  вчитися  і  оволодівати
сучасними знаннями.

Повністю.
Співвідноситься  з
метою курсу

Поточне  (семінар-бесіда),
рубіжне  (оцінювання
індивідуальних  завдань  у
формі  тестів),  підсумкове
(екзамен в усній формі)

Здатність  діяти  на  основі  етичних
міркувань (мотивів)

Частково. Разом  з
іншими  освітніми
компонентами
освітньої програми

Поточне  (семінар  з
індивідуальною  роботою),
рубіжне  (семінар  у  формі
дебатів)

Здатність  застосовувати  знання  з
основ  теорії  та  філософії  права,
знання  і  розуміння  структури
правничої  професії  та  її  ролі  у
суспільстві

Частково. Разом  з
іншими  освітніми
компонентами
освітньої програми

Поточне  (семінар-дискусія),
рубіжне  (оцінювання
індивідуальних  завдань  у
формі тестів)

Здатність до самостійної підготовки
проектів актів правозастосування

Повністю.
Співвідноситься  з
метою курсу

Поточне  (семінар  з
індивідуальною  роботою),
рубіжне  (семінар  у  формі
дебатів)

Здатність до логічного, критичного
і  системного  аналізу  документів,
розуміння їх правового характеру і
значення

Повністю.
Співвідноситься  з
метою курсу

Поточне  (семінар  з
індивідуальною  роботою),
рубіжне  (семінар  у  формі
дебатів)

5.  Тривалість курсу.  120  годин  (4 кредити  ЄКТС),  з  них:  50 годин  аудиторної
роботи; 70 годин – самостійної роботи, екзамен.

6. Статус дисципліни: вибіркова



5

7.  Пререквізити:  Курс  «Діловодство  в  юридичній  практиці»  безпосередньо
пов’язаний з дисциплінами: «Складання процесуальних документів», «Адміністративний
процес».

8. Технічне й програмне забезпечення /обладнання – мультимедійний проектор
та комп'ютер для проведення аудиторних занять, доступ студентів до Інтернету.

9. Політика курсу: 

- Виконання завдань у встановлений термін. 
- Передбачає роботу в команді.
-  Відпрацювання пропущених занять можливе під час самостійної  підготовки та

консультацій викладача. 
-  Дотримання  академічної  доброчесності  (виявлення  ознак  академічної

недоброчесності  в  письмовій  роботі  студента  –  відсутність  посилань  на  використані
джерела, фабрикування джерел, списування є підставою для її незарахуванння, незалежно
від масштабів плагіату).

-  Уся  література,  яку  студенти  не  зможуть  знайти  самостійно,  буде  надана
викладачем  виключно  в  освітніх  цілях  без  права  її  передачі  третім  особам.  Студенти
заохочуються  до  використання  також  й  іншої  літератури  та  джерел,  яких  немає  серед
рекомендованих.

10. Зміст дисципліни: Курс складається з двох змістових модулів. Кожен модуль,
у свою чергу, складається з лекційної та семінарської/практичної частин:

-  Змістовий  модуль  1 «Особливості  документів  у  юридичній  діяльності»
(лекційні теми 1, 2, 3, 4, 5, 6; семінарські теми 1, 2, 3-4, 5, 6);

- Змістовий модуль 2 «Характеристика документів та їх особливості» (лекційна
тема 7, 8, 9, 10, 11, 12, семінарські теми 7-8; 9-10; 11-12);

11. Форми і методи навчання. 

Основними видами навчальних аудиторних занять є  лекції, семінарські заняття,

консультації. 

При  викладанні  лекційного  матеріалу передбачено  поєднання  таких  форм  і
методів навчання, як настановча лекція, лекція-бесіда. 

Настановча лекція проводиться перед семінарами, конференціями, проходженнями
різних видів практик тощо. Основне її призначення визначається необхідністю окреслити
коло питань, проблем, які необхідно опрацювати, висвітлити на наступних заняттях. Тут
можна  пояснювати  й  обґрунтовувати  загальний  план,  структуру  проведення  певної
навчальної роботи, встановлювати систему окремих завдань (теоретичних, практичних),
що необхідно виконати, і зробити відповідні висновки.

Лекція-бесіда, або діалог із аудиторією, – найпростіша форма активного залучення
студентів до навчального процесу. Бесіда як метод навчання відома з часів Сократа, яка
передбачає безпосередній контакт викладача з аудиторією. Її перевага полягає у тому, що
вона дозволяє прикути увагу слухачів  до найбільш важливих питань з теми, визначити
зміст  і  темп  викладу  навчального  матеріалу  із  уваги  на  особливості  аудиторії.  Участь
слухачів у лекції можна забезпечити різними прийомами.

Семінарські/практичні  заняття є  засобом  перевірки  розвитку  та  закріплення
навичок  самостійної  роботи,  що  є  однією  з  найважливіших  форм  навчальної  роботи
студентів, сприяють вихованню ініціативи, активності, самостійності в роботі, навчають
систематичному,  планомірному  засвоєнню  навчального  матеріалу.  Особливу  увагу  тут
приділяють  розвитку  навичок  роботи  з  різноманітними  джерелами,  з  яких  студенти
одержують  додаткову  інформацію,  аналізу  та  узагальненню  теоретичних  матеріалів  і
корисного  досвіду,  формуванню  вміння  формулювати  проблему  та  знаходити  шляхи  її
розв’язання,  професійно  використовувати  знання  в  умовах  навчальної  аудиторії..
Програмою курсу передбачено такі проекти: 

-  семінар-бесіда,  на  якому  студенти  можуть  виступати  з  рефератами (критерії

оцінювання див.: Робоча програма дисципліни, п.п. 7.3.). 
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- виступ-інформування за темами семінарських занять;
- семінар-дискусія - діалогічне спілкування учасників, у процесі якого через спільну

участь обговорюються і вирішуються теоретичні та практичні проблеми курсу ;
12.  Оцінювання  знань  здійснюється  відповідно  до  «Положення  про  оцінювання

навчальних  досягнень  здобувачів  вищої  освіти  у  ПрАТ  «ВНЗ  «МАУП»
(https://drive.google.com/file/d/1ENRncPY-dU2qLke7awVKn1OdfG88Hg8D/view).

Система оцінювання навчальних досягнень 

Вид діяльності студента

М
ак

си
м

ал
ьн

а 
к-

ст
ь 

ба
лі

в 
за

 о
ди

н
иц

ю

Модуль 1 Модуль 2

кі
ль

кі
ст

ь 
од

ин
и

ц
ь

м
ак

си
м

ал
ьн

а 
  

кі
ль

кі
ст

ь 
ба

лі
в

кі
ль

кі
ст

ь 
од

и
н

иц
ь

м
ак

си
м

ал
ьн

а 
  

кі
ль

кі
ст

ь 
ба

лі
в

Відвідування лекцій 1 8 8 9 9
Відвідування семінарських занять 1 5 5 3 3
Робота на семінарському занятті 10 5 50 3 30
Виконання завдань для самостійної роботи 5 1 5 1 5
Виконання модульної роботи 25 1 25 1 25
Виконання ІНДЗ 30 - - - -
Разом - 93 72
Максимальна кількість балів:                                                              165

165:100=1,65. Студент набрав Х балів; Розрахунок: Х:1,65 = загальна кількість балів.

13. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання. 

Самостійна  робота  студента  є  основним  засобом  оволодіння  навчальним
матеріалом  у  час,  вільний  від  обов’язкових  навчальних  завдань.  Самостійна  робота
включає дослідження електронних джерел, пошук друкованих публікацій (наукові праці,
статті  у  періодичних  виданнях,  документи,  офіційні  звіти,  статистичні  матеріали,
законодавчі та інші нормативно-правові акти за дисципліною).

Критерії оцінювання:

- змістовність – 3 бали
- відповідність темі та вимогам оформлення – 2 бали.

Максимальна кількість балів за самостійну роботу – 5 балів.

14.  Форми  проведення  таких  видів  контролю  як  поточний,  рубіжний

(модульний) контроль та критерії оцінювання.

Поточний  контроль проводиться  на  кожному  семінарському  занятті  та  за

результатами  виконання  завдань  самостійної  роботи у  формі:  семінар-бесіда,  виступ-

інформування  та  семінар-дискусія. Під  час  поточного  контролю  оцінюються  такі

компоненти: 

- повнота відповіді – 3 бали; 

- аналіз  різних  точок  зору,  джерел літератури,  підходів  до  вивчення  проблеми

(питання) – 5 балів; 

- вільне володіння інформацією, відповіді на додаткові запитання – 2 бали.

Максимальна кількість балів - 10 балів.

Рубіжний (модульний)  контроль проводиться з метою визначення стану поточної

успішності  студентів  за  певний період  навчання. Відбувається  в  кінці  вивчення блоків

змістових модулів та проводиться у вигляді  виконання індивідуальних завдань. Під час

рубіжного (модульного) контролю оцінюються такі компоненти: 
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- знання вивченого матеріалу – 10 балів

- повнота розкриття теми, висвітлення сучасної проблематики, аналіз різних

концепцій, підходів, ідей – 10 балів

- самостійність та креативність – 5 балів

Максимальна кількість балів - 25 балів.

15. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання: 

Екзамен - це форма підсумкового контролю засвоєння студентами теоретичного та
практичного  матеріалу  з  навчальної  дисципліни  за  семестр,  що  проводиться  як
контрольний захід під час екзаменаційної сесії в усній формі за екзаменаційними білетами
(Методологічні рекомендації до проведення й оцінювання екзамену див. Робоча програма

дисципліни). 
16.  Орієнтовний  перелік  питань  для  семестрового  комплексного  контролю

(див.: Робоча програма дисципліни, п.п. 7.4).

17. Шкала відповідності оцінок

Сума балів за всі
види навчальної

діяльності
Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту 
(роботи), практики

для заліку

90 – 100 А відмінно  

зараховано
82-89 В

добре 
75-81 С

68-74 D
задовільно 

60-67 Е 

35-59
FX

незадовільно з можливістю
повторного складання

не зараховано з можливістю
повторного складання

1-34
F

незадовільно з обов’язковим
повторним вивченням дисципліни

не зараховано з
обов’язковим повторним
вивченням дисципліни

18. Рекомендовані джерела (література):

Нормативно-правова база:

1. Конституція України від 28.06.1996 р.  Відомості  Верховної  Ради України.
1996. № 31. Ст. 141.

2. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р.  Відомості  Верховної  Ради
України. 2001. № 25-26. Ст. 131.

3. Кримінальний  процесуальний  кодекс України від   13.04.2012 р.  Відомості
Верховної Ради України. 2013. № 9-13. Ст. 88.

4. Кодекс  законів  про  працю України  від 10.12.1971 р.  Відомості  Верховної
Ради УРСР. 1971. № 50. Ст. 375.

5. Цивільний  процесуальний  кодекс  України від 18.03.2004  р.  Відомості
Верховної Ради України. 2004. № 40-42. Ст.492

6. Про  державну  статистику:  Закон  України від  17.09.1992  р.  Відомості
Верховної Ради України. 1992. № 43. Ст. 608.

7. Про  державну  таємницю: Закон  України  від  21.01.1994  р.  Відомості
Верховної Ради України. 1994. № 16. Ст. 93.

8. Про  звернення  громадян: Закон  України  від  02.10.1996  р.  Відомості
Верховної Ради України. 1996. № 47. Ст. 256.

9. Про  Національний  архівний  фонд  і  архівні  установи: Закон  України  від
24.12.1993 р. Відомості Верховної Ради України. 1994. № 15. Ст. 86.

10. Про  затвердження  Інструкції  зі  статистики  заробітної  плати: Наказ
Державного комітету  статистики України від 13.01.2004 р.   Офіційний вісник України.
2004. №  4. Ст. 569.
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Основна (базова):

11.Авер’янова Є.,  Аханов С.,  Баліян С. та ін.  Кадрове діловодство:  Консультації,
відповіді, первинні документи, нормативна база. Донецьк: БалансКлуб, 2005.

12.Бойко М. Д., Співак В. М., Хозін М. А. Цивільно-правові документи: Зразки заяв,
скарг,  договорів,  заповітів,  доручень,  контрактів,  актів  з  цивільноправових  питань.  К.:
Наук. думка, 1996.

13.Діловодство  й  архівна  справа.  Терміни  та  визначення:  ДСТУ  2732-94.  К.:
Держстандарт України, 2004. 354 с.

14.Інформація та документація. Базові поняття. Терміни та визначення: ДСТУ 2392-
94. К.: Держкомстандарт України, 2004. 265 с.

15.Системи  оформлення  інформації.  Оброблення  тексту.  Терміни  та  визначення:
ДСТУ 2628-94.К.: Держкомстандарт України, 2004. 456 с.

16.Діденко А.Н.  Сучасне діловодство:  Навч.  посіб.  2-ге вид.,  перероб.  і  доп.  К.:
Либідь, 2008. 254 с.

17.Кравчук В.М. Стратегія і тактика цивільного процесу. К., 2004. 232 с.
18.Палеха Ю.І.  Документаційне забезпечення управління: Підручник. К.:  МАУП,

2007. 210 с.

Додаткова: 

19. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С. В. Сучасні ділові папери: навч. посібник. 4-
е вид., перероб і доп. К., 2003, 400 с.

20. Діденко А.  Н. Сучасне діловодство:  навч. посібник.  К.:  4-те вид. К.:  Либідь,
2004. 384 с.

21. Інструкція з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і
місцевого  самоврядування,  об  єднаннях  громадян,  на  підприємствах,  в  установах,
організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації. К., 1997. 120 с.

22. Інструкція про порядок обліку,  зберігання і  використання документів,  справ,
видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію,
що є власністю держави. К., 2008. 86 с.

23. Козоріз В.П., Лапицька Н.І. Загальне і кадрове діловодство: навч. посібник. К :
МАУП, 2002, 168 с.

24. Сучасне діловодство: зразки документів. Діловий етикет, інформація для ділової
людини. К.: Довіра, 2010. 

25. Універсальний довідник-практикум з ділових паперів. 2-е вид., доп. і випр. К.:
Довіра, 1999.

26. Шевчук С. В. Українське ділове мовлення : навч. посібник. 6-е вид, випр. і доп.
К.: Алерта, 2008, 301 с.

27.  Jack  Godwin.  The  Office  Politics  Handbook.  
Red Wheel Weiser, 2013. 256 р.

Інформаційні ресурси:

1. Державна архіва служба України. URL: https://archives.gov.ua
2. Офіційний веб-сайт Міністерства юстиції України. URL: http://www.minjust.gov.ua.
3. Європейське  регіональне  відділення  Міжнародної  ради  архівів.  URL:

https://www.ica.org/en/about-eurbica
4. Євроазійське  регіональне  відділення  Міжнародної  ради.  URL:

архівів https://www.ica.org/en/about-eurasica
5. Мiжнародна Рада архiвiв (МРА). URL: https://www.ica.org/en
6. Мiжнародна організація стандартизації. URL: https://www.iso.org/home.html



 НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА КАРТА ДИСЦИПЛІНИ  «Діловодство в юридичній практиці»
Разом: 120 год., з них 34 год. – лекції, 16 год. – семінарські заняття, самостійна робота – 70 год., модульний контроль – 4 год.

Кількість балів
за семестр

165 балів

Модулі Змістовий модуль І Змістовий модуль II
Назва модуля  Особливості документів у юридичній діяльності (66) Характеристика документів та їх особливості (54)

Лекції 1,2 (3 бали) 3,4 (2 бали) 5,6 (3 бали) 7,8 (4 бали) 9,10 (2 бали) 11,12 (3 бали)

Теми
лекцій

Поняття діловодства. 
Загальна характеристика 
діловодства у юридичній 
діяльності. Сучасні 
вимоги до оформлення 
службових 
документів у юридичній 
діяльності.

Мовно-стильові особливості
текстів 
службових документів. 
Організація контролю за 
виконанням
документів.

Архівна робота у юридичній
діяльності. Мовний етикет 
ділового листування. 
Юридична термінологія в 
тексті документа.

Класифікаційні 
характеристики 
функціональних
сфер документоведення у 
юридичній діяльності. 
Документування 
організаційно-розпорядчої
діяльності. 

Документування 
інформаційно-
довідкової
діяльності. 
Документування 
діяльності 
колегіальних
органів.

Особливості роботи з 
кадровими
документами. Особисті 
офіційні документи.

Семінарські і
практичні

заняття

Заняття 1,2
1, 2 (20 балів)

Заняття 3
3-4 (10 балів)

Заняття 4,5
5,6 (20 балів)

Заняття 6
7-8 (10 балів)

Заняття 7
9-10 (10 балів)

Заняття 8
 11-12 (10 балів)

Теми 
семінарських 

занять

Поняття діловодства. 
Загальна характеристика 
діловодства у юридичній 
діяльності. Сучасні 
вимоги до оформлення 
службових 
документів у юридичній 
діяльності.

Мовно-стильові особливості
текстів 
службових документів. 
Організація контролю за 
виконанням документів.

Архівна робота у юридичній
діяльності. Мовний етикет 
ділового листування. 
Юридична термінологія в 
тексті документа.

Класифікаційні 
характеристики 
функціональних
сфер документоведення у 
юридичній діяльності. 
Документування 
організаційно-розпорядчої
діяльності.

Документування 
інформаційно-
довідкової
діяльності. 
Документування 
діяльності 
колегіальних
органів.

Особливості роботи з 
кадровими
документами. Особисті 
офіційні документи.

Самостійна
робота

1 (5 балів) 1 (5 балів)

Поточний
контроль

модульна контрольна робота №1
(25 балів)

модульна контрольна робота №2
 (25 балів)

Підсумковий
контроль

Розрахунковий коефіцієнт: 1,65


