
АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ДІЛОВОДСТВО» 

 

Інформація окремих освітніх компонентів (навчальних дисциплін): 

2.1. Шифр. ОПП 1.2.5  

2.2. Назва. Діловодство. 

2.3. Тип. Обов’язкова. 

2.4. Цикл. Професійної підготовки. 

2.5. Рік навчання. 1 курс/2 курс. 

2.6. Семестр. ІІ/І. 

2.7. Кількість кредитів ЄКТС. 7,5.  

2.8. П.І.Б лектора/ лекторів. Остапенко Т. М., Мокієнко Т. В.  

2.9. Заплановані результати навчання. 

ПР01. Знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-

наслідкові та функціональні зв’язки, які існують між процесами та явищами 

на різних рівнях економічних систем. 

ПР02. Розуміти місце і значення облікової, аналітичної, контрольної, 

податкової та статистичної систем в інформаційному забезпеченні 

користувачів обліково-аналітичної інформації у вирішенні проблем в сфері 

соціальної, економічної і екологічної відповідальності підприємств.  

ПР03. Визначати сутність об’єктів обліку, аналізу, контролю, аудиту, 

оподаткування та розуміти їх роль і місце в господарській діяльності. 

ПР05. Володіти методичним інструментарієм обліку, аналізу, 

контролю, аудиту та оподаткування господарської діяльності підприємств.   

ПР06. Розуміти особливості практики здійснення обліку, аналізу, 

контролю, аудиту та оподаткування діяльності підприємств різних форм 

власності, організаційно-правових форм господарювання та видів 

економічної діяльності.  

ПР08. Розуміти організаційно-економічний механізм управління 

підприємством та оцінювати ефективність прийняття рішень з 

використанням обліково-аналітичної інформації.  

ПР13. Усвідомлювати особливості функціонування підприємств у 

сучасних умовах господарювання та демонструвати розуміння їх ринкового 

позиціонування.  

ПР16. Володіти та застосовувати знання державної та іноземної мови 
для формування ділових паперів і спілкування у професійній діяльності.  

ПР17. Вміти працювати як самостійно, так і в команді, проявляти 

лідерські якості та відповідальність у роботі, дотримуватися етичних 

принципів, поважати індивідуальне та культурне різноманіття.   

ПР21. Розуміти вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені 

необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як 

демократичної, соціальної, правової держави.  

ПР22. Розуміти і реалізувати свої права і обов’язки як члена 

суспільства, усвідомлювати цінності вільного демократичного суспільства, 

верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.   



2.10. Зміст навчальної дисципліни.  

Діловодство як навчальна дисципліна. Документ як засіб фіксації 

управлінських дій. Основні вимоги до оформлення документів. Організація 

роботи сучасної служби діловодства. Робота з документами, що містять 

конфіденційну інформацію. Організаційно-розпорядчі документи. Основні 

види інформаційних документів. Документування наявності та руху 

особового складу. Господарсько-договірна та господарсько-претензійна 

документація. Основні види обліково-фінансових документів. Ділові листи. 

Документообіг як рух потоків управлінської документації. Основні етапи 

підготовки документів до збереження та використання. Комп'ютеризація 

документоведення. Особливості діловодства у сільськогосподарській 

діяльності.  

2.11. Рекомендована література. 

1. Карпенко О. О., Матліна М. М. Сучасне діловодство : навч. 

посібник. Харків: Нац. аерокосм. ун-т «Харк. авіац. ін-т», 2009. 75 с. 

2. Погиба Л. Г., Грибіниченко  Т. О., Баган  М.  П. Складання ділових 

паперів: практикум : навч. посібник. Київ : Либідь, 2002. 240 с. 

3. Правила організації діловодства та архівного зберігання документів 

у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в 

установах і організаціях, зареєстровані в Міністерстві юстиції України від  

22.06.2015 р. за № 736/27181 / Міністерство юстиції України. / 

URL:https://minjust.gov.ua/ua/news/47379 (дата звернення: 06.06.2019). 

4. Скібіцька Л. І. Діловодство : навч. посібник. – Київ : Центр 

навчальної літератури, 2006. 219 с. 

5. Слободянюк Н. Ю. Діловодство та управлінська документація : навч. 

посібник. Вінниця : ВНТУ, 2004. 79 с. 

2.12. Методи контролю: 

− поточний контроль – (ведення конспекту; виконання вправ; 

виконання завдань самостійної роботи); 

− підсумковий контроль – залік, іспит. 

2.13. Мова викладання. Державна. 

https://minjust.gov.ua/ua/news/47379

