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1. ВСТУП 

 

Однією з причин неякісного прийняття управлінських рішень, 

особливо органами державного управління та місцевого самоврядування – є 

слабка теоретична та практична підготовка багатьох працівників, які 

недостатньою мірою володіють комплексом встановлених в установах 1, 

методів, способів і прийомів роботи з документами, а в деяких випадках – і 

незнанням вимог нормативно-методичної бази діловодства, що визначають 

порядок оформлення документів. Звідси – формування 

висококваліфікованого корпусу професіоналів у кадровому складі державної 

служби і служби в органах місцевого самоврядування є одним із 

пріоритетних напрямів сучасної кадрової політики держави.  

Велика кількість документації з основної діяльності органів 

управління, роботи зі зверненнями громадян та кадрових питань з діяльності 

усіх працівників апарату управління вимагає спирання на принципи 

організації діловодства. Порівняно з іншою документацією, першочергового 

значення набувають документи з кадрової діяльності. Тому, як вони 

складають основу всього документування будь-якої установи. Раціонально 

організоване кадрове діловодство впливає на якість та ефективність 

функціонування апарату управління, а також популяризацію української 

ділової мови.  

Відтак, актуальність вивчення дисципліни пов’язана із висвітленням 

сучасних напрямів раціональної та ефективної побудови кадрових 

документаційних процесів органів виконавчої влади та місцевого 

самоврядування і ґрунтується на чинних нормативно-методичних матеріалах, 

які регламентують документаційне забезпечення управління. 

Методичні вказівки логічно й послідовно відображають структуру 

дисципліни «Кадрове діловодство в органах державного управління та 

місцевого самоврядування».  

Рекомендуються для підготовки слухачів за освітньо-кваліфікаційною 

програмою підготовки магістрів освітньої галузі «Публічне управління та 

адміністрування», а також можуть бути корисним для магітсрантів інших 

спеціальностей та всіх, хто цікавиться діловодством і проблемами 

раціональної організації кадрового діловодства в установі, зокрема в системі 

державного управління. 

________________________________________________________________ 

Слово «установа» (у предметному значенні) тут і далі означає слова «організація, 

установа» та навпаки. 
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2. МЕТА І ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Мета навчальної дисципліни полягає в наданні магістрантам 

теоретичних і практичних знань з організації кадрового діловодства в 

органах державного управління та місцевого самоврядування. 

Головними завданнями навчальної дисципліни є:  

– є вивчення основних понять діловодства та класифікації різних видів 

документів; 

– ознайомлення магістрантів: з сучасною класифікацією документів та 

вимогами до оформлення їх реквізитів; з особливостями організації 

кадрового діловодства, які супроводжують діяльність державних та 

приватних установ; з правилами складання та оформлення різноманітних 

управлінських і кадрових документів: організаційних; розпорядчих; 

довідково-інформаційних; документів з обліку персоналу; з особливостями 

організації кадрової роботи з державними службовцями; з принципами 

документообігу та етапами роботи з документами;  

– розвинення уміння та навичок написання й оформлення кадрових 

документів різних типів, які необхідні у практичній діяльності роботи з 

персоналом органів держаного управління та місцевого самоврядування. 

Вивчення теоретичних основ документного забезпечення кадрової 

діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування створює 

передумови формування у слухачів професійних умінь та навичок 

необхідних для ефективної, результативної та якісної професійної діяльності. 

Навчальна дисципліна «Кадрове діловодство в органах державного 

управління та місцевого самоврядування» покликана формувати у 

магістрантів компетенції, необхідні для виконання фахових завдань за 

відповідними посадами. 
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3. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
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Перший модуль 

1.1. 
Організація кадрового діловодства в 

сучасних умовах 
14 2   10  2   14 

1.2. 

Теоретичні та організаційні засади 

документного забезпечення кадрової 

діяльності 

28 2   10  2   20 

1.3. 

Основні вимоги, що пред’являються 

до складання та оформлення 

управлінських документів 

48 4  2 10  2  4 10 

Другий модуль 

2.1. Документація з особового складу   2 4 10     8 

2.2. 
Організації кадрового діловодства та 

документообігу в сучасних умовах 
   2 10   2   

2.3. 
Захист, систематизація й забезпечення 

зберігання кадрових документів 
  2  8   2  8 

2.4. 
Організація контролю за виконанням 

документів. 
  2  8    

 
8 

2.5. 

Оформлення організаційно-

розпорядчих та особистих офіційних 

документів 

        2  

2.5. 

Документаційне забезпечення та 

організація роботи зі звернення 

громадян до органів державного 

управління 

   2 10    
 

6 

 ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН 90 8 6 10 66 90 6 4 6 74 
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4. ЗМІСТ ПРОГРАМИ ДИСЦИПЛІНИ  

ЗА МОДУЛЯМИ ТА ТЕМАМИ 
 

«Кадрове діловодство в органах державного управління  

та місцевого самоврядування» 

Змістовний модуль 1 

Тема 1.  

Документаційне забезпечення управління в Україні. 

Зміст теми: 

1. Документ, його роль та місце в органах державного управління та 

місцевому самоврядуванні. 

2. Історія розвитку діловодства в органах державного управління та 

місцевого самоврядування. 

3. Нормативно-методична база діловодства. 

4. Організація кадрового діловодства. 

Ключові 

слова: 

документ, діловодство, кадрове діловодство, документаційне 

забезпечення управління, первинний документ, вторинний 

документ, документа інформація, робота з документами, 

юридична сила. 

Проаналізуйте та складіть опорну схему теоретичного матеріалу. 

Оформіть таблицю: «Становлення та розвиток діловодства» 

 

Етапи розвитку діловодства Документи цього періоду 

  
 

Контрольні запитання, тестові завдання для самоперевірки та 

обговорення: 

1. Поясніть сутність документа та дайте його визначення. 

2. Назвіть загальні та спеціальні функції документа і дайте їх 

коротку характеристику. 

3. Поясніть як Ви розумієте: документ є багатофункціональним, 

тобто містить в собі різні функції, що з часом змінює свої домінуючі 

значення 

4. Проаналізуйте взаємозв’язок понять «інформація» та «документ». 

5. Як Ви розумієте – «інформація повинна бути своєчасною». 

6. Дайте визначення поняття «управлінський документ». 

7. Визначити поняття «документування» та «організація роботи з 

документами» як основні складові ДЗУ. 

8. Охарактеризувати нормативно-методичне регулювання 

документного забезпечення управління в Україні. 
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9. Назвіть групи та види документів, які пов’язані з виконанням 

основних функцій управління. Поясніть свою думку. 

10. У чомі полягає відмінність примірної інструкції з діловодства від 

типової інструкції? 

11. Що таке iнформацiя? 

- сукупнiсть вiдомостей, повiдомлень про господарську 

(комерцiйну) дiяльнiстъ установи та їхнє зовнiшнє середовище; 

- сукупнiсть вiдомостей про господарську (комерцiйну) 

дiяльнiсть установи; 

- вiдомостi про внутрiшнє та зовнiшнє середовище установи. 

12. Що таке документ стосовно кадрового діловодства? 

- матерiальна форма одержання та поширення певної iнформації. 

- матерiалъний об’єкт, що мiстить iнформацiю в зафiксованому 

виглядi; 

- форма одержання та виконання певної iнформації; 

- матеріальний об’єкт, який містить у зафіксованому вигляді 

інформацію, оформлений у заведеному порядку й має 

відповідно до чинного законодавства юридичну силу. 

13. Нормативний документ, що встановлює реквізити документів, 

вимоги до змісту і розташування цих реквізитів, вимоги до бланків та 

оформлювання документів та поширюється на ОРД, створені в результаті 

діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 

підприємств, установ і організацій усіх форм власності (знайти правильну 

відповідь): 

– ДК 010-98 «Державний класифікатор управлінської інформації»; 

– ДСТУ 2732:2004 «Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення 

понять»; 

– ДСТУ 4163-2003 «Державна уніфікована система документації. 

Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги 

до оформлювання документів»; 

– «Примірна інструкція з діловодства у в міністерствах, інших 

центральних та місцевих органах виконавчої влади». 
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Тема 2. 

Теоретичні та організаційні засади  

документного забезпечення кадрової діяльності 

Зміст теми: 

1. Завдання та функції кадрових служб органу виконавчої влади. 

2. Вимоги до організації робочого місця працівника кадрової служби та 

забезпечення комфортних умов його праці. 

3. Кадрові нововедення та завданнями сучасних кадрових служб. 

4. Види документів та їх класифікація. 

5. Стандартизація, уніфікація та трафаретизація управлінських документів. 

Ключові 

слова: 

кадрове діловодство, кадрова служба, кадрова політика, кадровий 

консалтинг, система документації, документацій не забезпечення 

управління, ергономіка, класифікація документації, стандартизація, 

уніфікація, трафаретизація управлінських документів, кадрове 

планування, розвиток персоналу. 

Проаналізуйте та складіть опорну схему теоретичного матеріалу 

Контрольні запитання, завдання для самоперевірки та обговорення: 

1. Назвіть основні завдання організації кадрового діловодства.  

2. Які ключові функції покладені на кадрові служби? 

3. Що розуміється під «документуванням управлінської діяльності»? 

4. Дайте визначення поняття «умови праці». У чому полягає взаємозв’язок 

понять «умови праці», «кадрове діловодство», «документуванням 

управлінської діяльності»? 

5. Дайте визначення поняття «кадровий консалтинг» у контексті публічної 

служби. 

6. Що таке стандартизація та уніфікація документів, в яких випадках її 

рекомендують проводити.  

7. Що таке трафаретизація документів, як вона використовується при складанні 

управлінських документів.  

8. Визначте особливості документування управлінської діяльності органів 

державної влади та місцевого управління. 

9. У чому Ви вбачаєте необхідність використання кадрового консалтингу у 

публічній службі?  

10. Розкрийте термін «кадрові нововедення». Що за Вашою думкою можна 

віднести до кадрових нововедень? 

11. Назвіть основні напрямки кадрової служби органу виконавчої влади в 

Україні згідно з Постановою Кабінету Міністрів України.  
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12. Охарактеризуйте основні шляхи подолання кризового стану у системі 

державної кадрової політики. 

13. Назвіть принципи для успішної реалізації кадрової політики. 

 

Тема 3. 

Основні вимоги, що пред’являються до складання  

та оформлення управлінських документів. 

Зміст теми: 

1. Формуляр документа, його основні реквізити та їх характеристика. 

2. Бланк документа, вимоги що пред’являються до нього. 

3. Загальні вимоги до оформлення тексту документів. 

Ключові 

слова: 

документалістика, формуляр-зразок, реквізити, бланк, довжина 

документа, береги документа, робоча площа, текст, мовна 

культура, достовірність, об’єктивність, нормативність 

Проаналізуйте та складіть опорну схему теоретичного матеріалу 

Контрольні запитання, тестові завдання для самоперевірки та 

обговорення:  

1. Що таке формуляр документа? 

2. Що таке реквізити документів, для чого вони існують та яку 

кількість їх виокремлюють у діловодстві? 

3. Як правильно ставити відбиток печатки? 

4. Де проставляється резолюція? 

5. Бланки документів, їх види та особливості оформлення. 

6. Назвіть логічні елементи тексту. 

7. Перерахуйте основні вимоги до оформлення тексту документів. 

8. На якi групи подiляються документи? 

– офiцiйнi, особисті; 

– органiзацiйно-розпорядчi, фiнансово-розрахунковi, з постачання 

та збуту; 

– внутрiшнi, зовнiшнi. 

11. На якi групи подiляються документи за формою? 

– простi, складнi; 

– індивiдуальнi, типовi, трафаретнi; 

– рукописно-друкованi, графiчнi, звукові. 

12. Якi iснують копiї документiв? 

– виписка, дублiкат; 

– виписка, вiдбиток; 

– виписка, вiдбиток, дублiкат. 
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13. Яке на Вашу думку найбільш точне визначення терміну 

«управлінський документ»: 

– основний вид документа, перший і єдиний його примірник, 

підписаний керівником установи та засвідчений печаткою; 

– документ, що містить управлінську інформацію і оформлений 

відповідно до певних правил; 

– матеріальний об’єкт з інформацією, закріпленою створеним 

людиною способом для передачі її у часі і просторі; 

– матеріальний об’єкт, що містить у зафіксованому вигляді 

інформацію, оформлений у заведеному порядку і має відповідно до чинного 

законодавства юридичну силу. 

14.Організацію роботи з документами, пов’язаними з виконанням 

основних управлінських функцій називають: 

– адміністративним (загальним) діловодством; 

– спеціалізованим діловодством; 

– управлінською діяльністю. 

15. Завдання: проаналізуйте оформлення реквізитів документів з 

урахуванням вимог ДСТУ 4163-2003. 

 

Змістовний модуль 2 

Тема 4. 

Оформлення організаційно-розпорядчої  

та довідково-інформаційної документації. 

Зміст теми: 

1. Офіційна документація як форма і джерело управлінської інформації. 

2. Особливості підготовки та оформлення організаційних документів. 

3. Особливості підготовки та оформлення розпорядчих документів. 

4. Особливості підготовки та оформлення довідково-інформаційних 

документів та їх оформлення. 

Ключові 

слова: 

офіційна документація, управлінська інформація, організаційні та 

розпорядчі документи, довідково-інформаційних документів. 

Проаналізуйте та складіть опорну схему теоретичного матеріалу 

Контрольні запитання, тестові завдання для самоперевірки та 

обговорення: 

1. Яке значення має організаційно-розпорядча документація в 

управлінській діяльності? 
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2. Дайте коротку характеристику організаційно-розпорядчих 

документів сутність, зміст та сферу застосування. 

3. Дайте коротку характеристику таких документів як розпорядження, 

наведіть особливості їх видання головою місцевої держадміністрації. 

4. Накази як основна форма документування розпорядчої діяльності 

організації.  

5. Довідки, їх сутність та особливості складання. 

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

– це копiя, яка вiдтворює частину тексту документа; яка може бути 

використана як юридичний доказ. 

– це вiдображення окремих фактiв, зазначених у документi. 

– це часткова копiя оригiналу, завiрена керiвником пiдприємства. 

7.Що є датою документiв (листа, наказу)? 

– день пiдписання. 

– день затвердження. 

– день зафiксованих у них вчинкiв. 

8. Який за форматом папiр використовується для органiзацiйно-

розпорядчої документації? 

– формат паперу А4 i А5. 

– формат паперу АЗ i А4. 

– формат паперу АЗ i А2. 

9. Який вид документа не мiстить реквiзиту «назва документа»? 

– лист та його рiзновиди. 

– акт та його рiзновиди. 

– протокол та його різновиди. 

10.Якi документи вiдносяться до категорiї органiзацiйно-розпорядчих? 

– правила, iнструкцiї, постанови, накази, статути, рiшення, 

– листи, протоколи, довiдки, доповiднi i пояснювальнi записки. 

– анкети, посадовi iнструкцiї, положення, заяви. 

11.Який лист називається службовим? 

– це узагальнена назва рiзних за змiстом документiв. 

– лист для службового користування. 

– листи для взаємозв’язку з iншими органiзацiями. 

12. До складу управлінських (адміністративних) документів входять 

(обрати пункти, які разом утворюють правильну відповідь): 

– організаційні документи (положення, статут, інструкція, правила); 

– розпорядчі документи (постанова, ухвала, розпорядження, наказ, 

витяг із наказу, вказівка); 
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– довідково-інформаційні документи (акт, висновок, довідка; 

службова, доповідна та пояснювальна записки; пропозиція, звіт, 

огляд, план роботи, протокол та витяг з протоколу, службові листи, 

телеграма, телефонограма); 

– документи з кадрових (кадрово-договірних) питань (автобіографія, 

заява, посвідчення, характеристика, контракт, трудова угода); 

– особисті офіційні документи (доручення, розписка, заповіт, 

посвідчення); 

– документи з господарсько-договірної діяльності; 

– обліково-фінансові документи; 

– документи з організації зовнішньоекономічної діяльності. 

 

Тема 5. 

Документація особового складу органів державного управління  

та місцевого самоврядування. 

Зміст теми: 

1. Поняття та класифікація документів з особового складу. 

2. Порядок ведення трудових книжок. 

3. Складання особистих офіційних документів. 

4. Оформлення та ведення особових справ. 

5. Інформатизації у сфері кадрового обліку (система «Картка» тощо). 

Ключові 

слова: 

документація з особового складу, трудова книжка, дублікат, 

особисті документи, особові справи, інформатизація, кадровий 

облік. 
 

Проаналізуйте та складіть опорну схему теоретичного матеріалу 

Контрольні запитання для самоперевірки та обговорення: 

1. Яке значення має документація з особового складу в органах 

державної влади та місцевого самоврядування? 

2. Дайте коротку характеристику документація з особового складу 

сутність, зміст та сферу застосування. 

3. Визначте призначення трудової книжки? 

4. На які категорії працівників заводяться трудові книжки? 

5. Які відомості відображаються у трудовій книжки? 

6. Які записи містить дублікат трудової книжки? 

7. Назвіть особливості заповнення трудових книжок, зберігання та 

видачі працівникові в результаті звільнення. 

8. Як ведеться облік трудових книжок? 

9. Назвіть склад документів, що входять до особової справи. 
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10. Який загальний термін зберігання особової справи: 

– 75 років; 

– 35 років; 

– 10 років; 

11. Перерахуйте основні завдання та функції системи інформатизації у 

сфері кадрового обліку, наприклад «Картка». 

12. Які комп’ютерні системи автоматизації кадрового обліку 

впроваджено за Вашим місцем роботи (стажування)? Назвіть переваги 

(недоліки) або труднощі у її застосуванні. 

 

Тема 6.  

Особливості документального оформлення роботи з персоналом в 

органах державного управління та місцевого самоврядування. 

Зміст теми: 

1. Документальне оформлення участі у конкурсі державних службовців. 

2. Особливості документального оформлення підготовки, перепідготовки 

та підвищення кваліфікації кадрів в органах державного управління та 

місцевого самоврядування. 

3. Документальне оформлення підготовки та проведення атестації 

державних службовців. 

4. Документальне оформлення та робота з кадровим резервом для 

зайняття посад державних службовців. 

Ключові 

слова: 

конкурсна комісія, професійна компетентність, угода-направлення, 

картка працевлаштування, кадровий резерв, щорічне оцінювання, 

направлення на роботу, повідомлення про працевлаштування 

Проаналізуйте та складіть опорну схему теоретичного матеріалу 

Контрольні запитання, управлінські ситуації для самоперевірки та 

обговорення: 

1. Визначте сутність державної служби в Україні та 

охарактеризуйте особливості документального оформлення роботи з 

персоналом в органах державного управління та місцевого самоврядування. 

2. Розкрийте сутність основних принципів кадрової політики 

сучасної державної служби в Україні порівняно з організаціями, 

підприємствами приватного сектору. 

3. Який процес організації та документальне оформлення участі у 

конкурсі державних службовців? 

4. Охарактеризуйте процес роботи з кадровим резервом та його 

документальне оформлення. 
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5. У чому полягає мета атестації? 

6. Яке документальне оформлення передбачається при підготовці та 

проведенні атестації державних службовців? 

7. Атестація проводиться один раз на: 

– рік; 

– три роки; 

– пять років. 

8. Яке документальне оформлення передбачається при 

перепідготовки та підвищенні кваліфікації кадрів в органах державного 

управління та місцевого самоврядування. 

9. Які стадії (етапи) проведення конкурсу на заміщення вакантних 

посад державної служби в Україні? Охарактеризуйте їх. 

10. З якою метою проводиться щорічне оцінювання результатів 

діяльності державного службовця та якою може бути підсумкова оцінка 

такого оцінювання? 

11. Які підгрупи посад не підлягають щорічному оцінюванню 

результатів діяльності державного службовця і чому? 

12. Перерахуйте можливі напрями підвищення рівня професійної 

компетентності працівника органу влади. 

13. На Вашу думку, що є механізмом професійноо розвитку всього 

персоналу органу виконавчої влади та працівників кадрової служби. 

14. Назвіть та охарактеризуйте етапи кадрового планування. 

15. Назвіть основні завдання планування розвитку персоналу в 

органах державного управління та місцевого самоврядування. 

 

Тема 7. 

Документообіг як рух потоків управлінської документації  

та інформаційні технології його підтримки. 

Зміст теми: 

1. Організація роботи з документами та структура документообігу. 

2. Організація процесу руху документів. 

3. Система електронного документообігу. 

Ключові 

слова: 

документообіг, документопотік, вхідні та вихідні документи, 

організація документообігу, рух документів, електронний 

документообіг. 

Проаналізуйте та складіть опорну схему теоретичного матеріалу 

Контрольні запитання, тестові завдання для самоперевірки та 

обговорення:  
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1. Що являє собою організація роботи з документами? 

2. Які види організації документообігу виокремлюють, 

охарактеризуйте їх особливості (обрати правильну відповідь): 

– централізований, децентралізований, змішаний; 

– децентралізований, централізований, адміністративний; 

– децентралізований, змішаний, адміністративний. 

3. Які види робіт з документами та особливості їх здійснення для 

різних груп документів. 

4. Дайте визначення поняття «реєстрація документів». У чому 

полягає основний принцип реєстрації документів? 

5. Документи без зазначення строку виконання повинні бути 

виконані не пізніше ніж за:  

– 7 днів; 

– 10 днів; 

– 30 календарних днів. 

6. Документи з позначкою «терміново» з дати підписання 

документа повинні бути виконані протягом:  

– 1 робочого дня;  

– 7 робочих днів;  

– 10 робочих днів. 

7. Охарактеризуйте документообіг та вимоги, що пред’являються до 

його організації. 

8. Охарактеризуйте документопотік та основні види 

документопотоків в установі. 

9. Опишіть організацію процесу руху документів, охарактеризуйте 

етапи проходження документів. 

10. У чому полягає реєстрація вхідних документів та відмітки про їх 

проходження та виконання? 

11. У чому особливість обробки та реєстрації вихідних документів. 

12. Зберігання документів: оперативне та архівне. 

13. Дайте визначення «електронного документа»? Назвіть основні 

його функції. 

14. Визначте поняття «електронний цифровий підпис» та визначте 

його призначення? 

15. Опишіть життєвий цикл документа. 

16. Назвіть основні вимоги до функціонування електронного 

документообігу.  

17. Яка роль електронного документообігу в управлінській 
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діяльності органів виконавчої влади та місцевогос амоврядування. 

18. Розмежуйте поняття «електронний документообіг» та «система 

електронного документообігу». 

19. Які переваги використання системи електронного 

документообігу?  

20. Охарактеризуйте які системи електронного документообігу 

використовують за Вашим місцем роботи або проходження стажування. 

21. У чому полягає принцип «інформаційної парасольки»? 

 

Тема 8.  

Захист документів та державна таємниця. 

Зміст теми: 

1. Порядок зберігання, забезпечення схоронності документів. 

2. Комерційна таємниця та сутність конфіденційної інформації, що є 

власністю держави. 

3. Загальні положення про державну таємницю та організаційні заходи 

щодо її охорони. 

4. Захист інформації за допомогою технічних засобів. 

Ключові 

слова: 

конфіденційне діловодство, конфіденційна інформація, комерційна 

таємниця, державна таємниця, порядок зберігання, схоронність 

документів,  

Проаналізуйте та складіть опорну схему теоретичного матеріалу 

Контрольні запитання для самоперевірки та обговорення: 

1. Що таке комерційна таємниця? 

2. У чому полягає основна мета захисту конфіденційної інформації? 

3. В чому полягає сутність державної таємниці? 

4. Визначте особливості віднесення інформації до державної 

таємниці. 

5. У чому полягає відмінність конфіденційного діловодства від 

загального? 

6. Яким чином здійснюється охорона та робота з документами, що 

містять державну таємницю? 

7. Що таке конфіденційна інформація, що є власністю держави? 

8. Яким чином здійснюється охорона та робота з документами, що 

містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави? 

9. Яким чином здійснюється забезпечення схоронності документів? 

5. МЕОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ  

ДО ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ І ЛАБОРАТОРНИХ ЗАВДАНЬ 
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Для успішного виконання практичних та лабораторних завдань слід 

користуватися матеріалами навчального посібника з дисципліни «Кадрове 

діловодство в органах державного управління та місцевого самоврядування» 

та даними методичними рекомендаціями. При потребі можна користуватись 

також додатковими джерелами, посилання на які є обов’язковими.  

Завдання практичних і лабораторних робіт оформлюються у вигляді 

зброшурованого звіту на стандартних аркушах паперу формату А4 або 

презентації в PowerPoint.  

Для складання документів дотримуйтеся певних вимог-правил: 

– перед тим як приступити до складання документів обов’язково 

опрацюйте вимоги до оформлення документів (береги (поля), інтервали та 

інше), особливості складання окремих реквізитів.  

Пам’ятайте, що складання документів потребує точних знань всіх 

характерних особливостей застосування реквізитів, наприклад,: початок того 

чи іншого реквізиту (чи нижче підпису чи на рівні?, краще використати 

бокове чи повздовжнє розміщення реквізитів на бланку документа?), 

оформлення підпису: (чи ініціали, а потім прізвище чи навпаки?, як пишеться 

дата (чи 20.11.19, чи 20.11.2019, чи 20 листопада 2019? і т.д.) 

– документи слід скласти на окремих аркушах формату А 4, 

рукописним або машинописним способами; 

– не можна переписувати готові документи з додатків, а потрібно 

скласти документи конкретної організації за місцем роботи або проходження 

стажування;  

– потрібно скласти саме ті документи, які знаходяться у завданні до 

лабораторних робіт.  
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6. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО РОЗРОБКИ ПРЕЗЕНТАЦІЙ 
 

Загальна характеристика основних структурних елементів 

презентації в PowerPoint: 

1. Титульний слайд повинен містити: 

- назву теми; - інформацію про установу; - відомості про автора; - дату 

розробки. 

2. Вступний слайд повинен містити: 

 - зміст або коротку характеристику основних цілей і завдань роботи. 

3. Основні слайди повинні містити: 

- назву розділу; - текст і візуальні елементи, що дають вичерпне 

уявлення про поданий матеріал. 

4. Підсумковий слайд повинен містити: 

- висновки; 

- перелік посилань на літературні джерела. 

Практичні рекомендації що до оформлення 

1. Шрифт – мінімальний розмір тексту – 24 пт. 

2. Текст повинен добре читатися. 

3. Необхідно використовувати максимальний простір екрану (слайда).  

4. Перший слайд презентації повинен містити найменування теми, 

прізвище, ім’я, по батькові виконавця, спеціальність та курс групи. 

5. Кожен слайд повинен містити заголовок. У кінці заголовків крапка 

не ставиться. Заголовок може розташовуватися з краю або зверху слайда. 

6. У заголовках відображайте загальний зміст представленої на слайді 

інформації. 

7. Не розміщуйте більше 5-6 рядків на слайді і 5-7 слів в рядку. 

8. Перед використанням скріншотів перевірте текст на наявність 

помилок, щоб на зображенні не залишилися червоні (зелені ) підкреслення 

помилок. При використанні скріншотів зайві елементи (панелі інструментів, 

меню, порожній фон і т.д.) слід обрізати. 

9. Не перевантажуйте слайди анімаційними ефектами. Для зміни 

слайдів використовуйте один і той же анімаційний ефект. 

10. Не використовуйте більше ніж 2-3 кольорів на слайд.  

11. Один і той же елемент на різних слайдах повинен бути одного 

кольору. 

12. На заключний слайд потрібно винести підсумки, тобто саме 

основне, головне, що було в презентації. 

Зміст презентацій оформлюється за матеріалами лекцій або додатковою 

літературою.  
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7. ЗМІСТ ПРАКТИЧНИХ РОБІТ 

 

Практичне заняття №1 

 

Тема Організація кадрового діловодства та документообігу в 

сучасних умовах. 

 

Мета 
ознайомити магістрантів з функціями офіційних документів та 

процедурою приймання й обробки вхідних документів; 

практичне застосування вимог до тексту документів; 

складання проекту документа, його підготовка, погодження, 

затвердження, реєстрація. 

 Завдання оформити у вигляді презентації в PowerPoint 

§ 

 

Опрацюйте теоретичний матеріал для самопідготовки: 

– Призначення та класифікація документів. 

– Стиль сучасного ділового письма. 

– Роль документації в сучасному суспільстві.  

– Документування кадрового руху персоналу в органах 

державного упарвління та місцевого самоврядування. 

– Організація роботи з документами, структура та обсяг 

документообігу в установі. 

– Основні принципи організації канцелярської роботи. 

– Організація процесу руху документів і системи електронного 

документообігу. 

– Комп’ютерні технології організації, зберігання й пошуку 

документальної інформації. 

 
Контрольні питання: 

– Які основні функції офіційних документів? 

– Охарактеризуйте нормативні та методичні документи, які 

спеціально розроблені для регулювання документаційного 

забезпечення діяльності органів державної влади та місцевого 

самоврядування. 

– Які основні вимоги до тексту документів та перерахуйте 

основні логічні елементи (частини) з яких складається документ? 

– Охарактеризуйте порядок оброблення вхідних та надсилання 

вихідних документів. 

– Які основні характеристики мають вхідні та вихідні 

документи? 
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Проблемні питання: 

– На Вашу думку, як організувати дієве документування щодо 

процедури прийняття нормативних актів органами місцевого 

самоврядування.  

– Розмежуйте сутність понять «термін» і «строк». 

 
Практичне завдання: 

– Побудуйте схему чи таблицю різних тлумачень поняття 

«документ» у порядку від більш широкого до більш вузького його 

значення. Обґрунтуйте, яке поняття «документ» є найбільш 

доцільним для специфіки кадрового діловодства?  

– Проаналізуйте взаємозв’язок понять «інформація» та 

«документ» за додатковою літературою (вкажіть використану 

літературу). 

– Виділіть основні критерії якості документування в системі 

управління та дайте коротку характеристику. (Критерій повинно 

буди не менше п’яти). 

Наприклад: Достовірність: достовірність інформації, об’єктивність 

відображення фактів, відсутність помилок, чітка термінологія. 

– Опишіть, чим характеризується надійність документообігу в 

організації.  

– Перерахуйте операції які включає оброблення: вхідної, 

вихідної та внутрішньої документації. 

– Проаналізуйте переваги та недоліки переходу до електронного 

документообігу (складіть таблицю). 

 

Практичне заняття №2 

 

Тема Захист, систематизація й забезпечення зберігання кадрових 

документів. 

 

Мета 
ознайомлення з базовими поняттями щодо правової охорони, 

організації та забезпечення захисту документів; 

поповнення знань щодо методів зберігання та захисту документів 

за допомогою технічних засобів і користування ними.  

 Завдання оформити у вигляді презентації в PowerPoint 

§ 

 

Опрацюйте теоретичний матеріал для самопідготовки: 

– Експертиза цінності документа, оформлення справ, обробка справ 

та складання опису. 

– Комерційна таємниця та її зберігання. 
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– Загальні положення про державну таємницю та її збереження. 

– Процес архівації або знищення документів, що втратили чинність. 

– Захист інформації за допомогою технічних засобів. 

– Передові технології роботи з документами.  

– Застосування комп’ютерних систем у кадровій документації. 

? Контрольні питання: 

– Охарактеризуйте порядок зберігання й охорони документів. 

– Визначте особливості віднесення інформації до державної 

таємниці. 

– Як відбувається поточне зберігання справ у кадровій службі? 

– Як здійснюється автоматизація роботи кадрової служби?  

 
Проблемні питання:  

– У чому на Вашу думку полягає основна мета захисту 

конфіденційної інформації? 

– Охарактеризуйте систему електронного документообігу та 

програмні системи автоматизації діловодства у Вашому підрозділі 

та наведіть приклади сучасного програмного забезпечення для 

кадрової служби. 

 
Практичне завдання: 

– Проаналізуйте які відносини регулює Закон України «Про 

державну таємницю». 

– Опишіть як здійснюється засекречення матеріальних носіїв. 

– Визначте шляхи забезпечення схоронності документів та 

перевірки їх наявності. 

– Здійсніть порівняльну характеристику понять «комерційна 

таємниця» і «конфіденційна інформація» (зазначте використані 

джерела). 

– Визначте критерії розпізнавання істинних і підроблених 

документів. 

– Проаналізуйте ким присвоюється гриф конфіденційності та 

порядок нанесення рівнів грифів обмеження доступу, що 

відповідають різним ступеням конфіденційної інформації. 

– Визначте основні умови зарахування інформації до комерційної 

таємниці та складіть алгоритм присвоєння грифа конфіденційності 

документа на всіх етапах його проходження. 

– Визначте основні принципи, яких необхідно дотримуватися під 

час організації руху документів в установі. 

8. ЗМІСТ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 
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Лабораторне заняття №1 

 

Тема Оформлення організаційно-розпорядчих та особистих 

офіційних документів 

Мета оволодіння практичними навичками розташування на документі 

відповідних реквізитів та правилами побудови документа. 

 

 
Рекомендації щодо підготовки до лабораторного заняття: 
 

1.Опрацюйте теоретичний матеріал курсу. (див. Кадрове діловодство в 

органах державного упарвління та місцевого самоврядування : навчальний посібник 

для магістрів спеціальності: 281 «Публічне управління та адміністрування» / 

Васиньова Н.С. електронне видання. Старобільськ. 2018). 

 

2. Зверніть увагу на загальні вимоги до оформлення та ведення 

службових документів та документації з особового складу. 

 

Завдання №1 

1) Складіть таблицю реквізитів документів і правил їх оформлення за 

схемою:  

Таблиця 1 

Реквізити документів та їх оформлення 

Реквізити Правила оформлення 

1.  Державний герб  Розміщається посередині бланка 

або в куті над серединою рядка з 

назвою організації  

   

   

 

2) Визначте особливості реквізитів організаційно-розпорядчої документації 

 

Завдання №2 

Перерахуйте етапи документаційного оформлення: 

- прийняття на роботу: 

- переведення: 

- звільнення з роботи: 
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Складіть перелік відповідних документів. 

 

Завдання №3 

Проаналізуйте та перерахуйте основні правила та порядок ведення 

трудових книжок, обліку, зберігання та видачі їх при звільненні. 

 

Завдання № 4 

Схематично покажіть підготовку розпорядження, наприклад, голови 

місцевої державної адміністрації. 

Наприклад:     НАКАЗ 

↓ 

збирання інформації 

↓ 

складання проекту наказу (контроль за виконанням) 

↓ 

узгодження 

↓ 

т.д  

 

Завдання №5 

Підготуйте наказ з особового складу. 

 

Завдання №6 

Розробіть перелік документів, що підлягають затвердженню, і тих, на 

які ставиться гербова печатка. Оформіть таблицю. 

Таблиця 

Перелік документів, що підлягають затвердженню 

та на які ставиться гербова печатка 

Приблизний перелік документів, що 

підлягають затвердженню 

Приблизний перелік документів, на 

які ставиться гербова печатка 

1. 1. 

 

Завдання №7 

Наведіть 10 типових мовних зворотів, властивих автобіографії. 

Використовуючи їх, складіть текст цього документа. 

 

Завдання №8 

Складіть свої особисті офіційні документи: резюме, характеристику. 

 

Завдання №9 
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Складіть бланк атестаційного листа та план (методику) співбесіди 

керівника з державним службовцем, який проходить щорічне оцінювання. 

 

Лабораторне заняття №2 

 

Тема Документаційне забезпечення та організація роботи зі 

звернення громадян до органів державного управління. 

Мета - ознайомити з вимогами і правилами ведення особистого 

прийому громадян; 

- надання знань щодо правових та етичних норм при розгляді 

скарг, заяв, пропозицій; 

- формування у слухачів уміння організувати процес контролю за 

виконанням документів та оволодіння практичними навичками у 

складанні відповідних документів (заява (клопотання), скарга, 

звернення тощо). 
 

 
Рекомендації щодо підготовки до лабораторного заняття: 
 

1. Опрацюйте теоретичний матеріал курсу (див. Кадрове діловодство в 

органах державного упарвління та місцевого самоврядування : навчальний посібник 

для магістрів спеціальності: 281 «Публічне управління та адміністрування» / 

Васиньова Н.С. електронне видання. Старобільськ. 2018 та за необхідністю 

додаткові джерела). 

2. Зверніть увагу на: 

- загальні принципи законодавства України щодо звернень громадян; 

- сутність звернень громадян до органів державного управління; 

- терміни (строки) розгляду (звернень громадян) і відповідальність за 

їх порушення; 

- організація прийому громадян у місцевій державній адміністрації. 

- створення приватної атмосфери під час прийому громадян; 

- інформування населення про діяльність місцевої державної 

адміністрації; 

- вимоги щодо процедури звернення та здійснення особистого 

прийому громадян посадовими особами органів державного 

управління та місцевого самоврядування; 

- на організацію контролю за виконанням документів. 

 

Завдання №1 
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Дайте визначення терміну «звернення громадян». Вкажіть 

використану літературу. 

 

 

Завдання №2 

Проаналізуйте та дайте характеристику стану організації звернень 

громадян в органі місцевого самоврядування Вашого населеного пункту. 

 

Завдання №3 

Оформіть заяву (клопотання), звернення або скаргу (на вибір) до 

органів місцевого самоврядування. 

Завдання №4 

Проаналізуйте стадії процесу організації контролю за виконанням 

документів та складіть алгоритм здійснення контролю за розглядом скарг і 

заяв. 

Завдання №5 

Проаналізуйте порядок особистого прийому громадян посадовими 

особами та складіть процедуру ведення бесіди (згідно вимог законодавства та 

дотримуючись етичних засад). 

Завдання №6 

Розробіть правила спілкування фахівців при проведені зустрічей, 

переговорів, прийомів або розмов по телефону (на вибір). 

 

Лабораторне заняття №3 

 

Тема Ситуаційні завдання із складання ділових документів. 

Мета         Головною метою виконання запропонованих ситуаційних 

завдань є оцінка сучасних теоретичних знань та практичних 

навичок магістарнтів у сфері документального забезпечення 

управління комплексними завданнями, які входять до компетенції 

органу влади. 

        У ході виконання поставлених задач магістранти повинні 

показати наступні знання, навички та вміння: 

   1. логічне осмислення завдання, проблеми, ситуації; 

   2. визначення необхідних дій для виконання та вирішення 

управлінської ситуації; 

   3. аналіз поставленого завдання (проблеми, ситуації), 
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виокремлення основних компонентів на базі конкретних вихідних 

даних. 

 
Рекомендації щодо підготовки до лабораторного заняття: 

1. Опрацюйте теоретичний матеріал курсу (див. Кадрове діловодство в 

органах державного управління та місцевого самоврядування : навчальний посібник 

для магістрів спеціальності: 281 «Публічне управління та адміністрування» / 

Васиньова Н.С. електронне видання. Старобільськ. 2018) та за необхідністю 

додаткові джерела. 

2. Зверніть увагу на загальні вимоги оформлення та ведення 

службових документів та документації з особового складу. 
 

Ситуаційне завдання 1 

З метою розвитку молодіжного волонтерського руху, утвердження та 

пропаганди здорового способу життя серед дітей та молоді проводиться 

Всеукраїнська благодійна акція «Почуйте всі!». Керівник органу державної 

влади, в якому Ви працюєте, прийняв рішення про утворення організаційного 

комітету з підготовки та проведення зазначеної благодійної акції. 

Підготуйте перелік необхідних документів для організації заходу та 

розробіть проект доручення керівника органу державної влади щодо 

проведення заходу. 

Ситуаційне завдання 2 

Розробіть проект наказу керівника органу державної влади, в якому Ви 

працюєте, про організацію роботи тимчасового творчого колективу для 

розробки проекту нормативно-правового акта (вид документа, його назва – за 

Вашим вибором). 

Критерії оцінки ситуаційних завдань щодо складання ділових 

документів учасниками І туру щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий 

державний службовець». 
 

Ситуаційне завдання 3 

З метою організації змістовного дозвілля дітей та юнацтва під час 

зимових канікул, належного рівня проведення новорічних і різдвяних 

заходів, Вам, керівнику структурного підрозділу органу державної влади, 

необхідно забезпечити виконання заходів в рамках компетенції органу, де Ви 

працюєте. 

Підготуйте перелік необхідних документів для організації заходу та 

службову записку з пропозиціями щодо виконання зазначеного завдання. 

 

Ситуаційне завдання 4 
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З метою виконання Указу Президента України «Про оптимізацію 

системи центральних органів виконавчої влади» та прийнятого рішення про 

оптимізацію кількісного та якісного складу персоналу Вашої установи 

органом державної влади, де Ви працюєте, проводиться засідання «Круглого 

столу» щодо підвищення професійного рівня державних службовців. 

Підготуйте порядок денний зазначеного заходу. 
 

Ситуаційне завдання 5 

Обласною державною адміністрацією області на виконання Указу 

Президента України від 27.09.2007 № 922/2007 «Про Європейський тиждень 

місцевої демократії» та доручення Кабінету Міністрів України від 09.09.10 № 

51240/1/1-10 прийнято рішення про проведення на обласному рівні органами 

виконавчої влади спільно з районними, міськими, селищними та сільськими 

радами, відповідно до затверджених планів, в період з 12 по 17 грудня 2016 

року заходи з відзначення Європейського тижня місцевої демократії. 

Підготуйте листи-запрошення підприємствам, організаціям та 

почесним гостям для участі у зазначеному заході. 
 

Ситуаційне завдання 6 

Ви керівник структурного підрозділу органу державної влади, Вам 

доручено підготовку та проведення спортивних змагань серед державних 

службовців органу державної влади, де Ви працюєте. Для виконання 

поставленого завдання Ви можете залучати інші структурні підрозділи 

органу державної влади, підвідомчі підприємства та організації. 

Пропонуємо Вам визначити перелік документів, підготовка яких 

необхідна для організації вищезазначеного заходу, та підготувати план 

заходів щодо підготовки та проведення спортивних змагань. 
 

Ситуаційне завдання 7 

Робоча група центрального органу виконавчої влади (міської державної 

адміністрації) взяла участь у засіданні круглого столу з обміну досвідом 

щодо впровадження інформаційних технологій в органах державного 

управління. 

Учасникам наради було продемонстровано роботу телекомунікаційного 

центру державного органу, обладнання робочих місць працівників, а також 

презентовано досвід впровадження та результати реалізації програми 

«Електронне міністерство». 

Підготуйте повідомлення про проведення тренінгу щодо користування 

інформаційними технологіями в межах програми «Електронне міністерство». 
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Ситуаційне завдання 8 

Ви керівник структурного підрозділу органу державної влади. З метою 

підвищення рівня соціального захисту бездомних громадян та осіб, 

звільнених з місць позбавлення волі, в зимовий період та відповідно до 

наказу Міністерства соціальної політики України від 25.06.10 № 168 «Про 

підготовку підвідомчих підприємств і закладів сфери управління 

Міністерства праці та соціальної політики в осінньо-зимовий період 2010 – 

2011 років», керуючись Законом України «Про місцеві державні 

адміністрації» Вам доручено підготовку та проведення наради під 

головуванням керівника органу державної влади щодо стану роботи у цій 

сфері за звітний період.  

Для виконання поставленого завдання Ви можете залучати інші 

структурні підрозділи органу державної влади. 

Вам необхідно визначити перелік документів, підготовка яких 

забезпечить організацію наради та розробити порядок денний зазначеного 

заходу. 
 

Ситуаційне завдання 9 

Ви спеціаліст структурного підрозділу органу державної влади. З 

метою підвищення рівня соціального захисту бездомних громадян та осіб, 

звільнених з місць позбавлення волі, в зимовий період та відповідно до 

наказу Міністерства соціальної політики України від 25.06.10 № 168 «Про 

підготовку підвідомчих підприємств і закладів сфери управління 

Міністерства праці та соціальної політики в осінньо-зимовий період 2010 – 

2011 років», керуючись Законом України «Про місцеві державні 

адміністрації» Вам доручено підготувати проект листа обласної державної 

адміністрації до підприємств харчування та ресторанного бізнесу з 

пропозицію щодо створення в кожному районі міста їдальні для забезпечення 

зазначених категорій населення одноразовим гарячим харчуванням. 

Підготуйте проект зазначеного листа. 

 

Ситуаційне завдання 10 

Розробіть проект наказу керівника органу державної влади, в якому Ви 

працюєте, про організацію роботи тимчасового творчого колективу для 

розробки проекту нормативно-правового акта (вид документа, його назва – за 

Вашим вибором). 
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9. ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ МАГІСТРАНТІВ 

Головною метою самостійної роботи є закріплення, розширення та 

поглиблення набутих у процесі аудиторної роботи знань, умінь і навичок, а 

також самостійне вивчення та засвоєння нового матеріалу під керівництвом 

викладача, але без його безпосередньої участі.  

Самостійна робота магістрантів передбачена до кожної теми курсу, 

зміст якої полягає в таких положеннях:  

– самостійне вивчення теоретичних і науково-практичних тем 

дисципліни;  

– самостійна робота з додатковою літературою з метою кращого 

засвоєння програмного матеріалу;  

– оформлення доповіді з дисципліни «Кадрове діловодство в органах 

державного управління та місцевого самоврядування»; 

– підготовка науково-дослідного завдання на базі критичного аналізу 

особливостей ведення діловодства за місцем роботи або проходження 

стажування, розроблення пропозицій щодо вирішення актуальних проблем 

або прогнозів за тематикою;  

– презентація та захист результатів виконання дослідницького 

завдання. 

Доповідь є додатковим видом самостійної роботи магістранта з даного 

курсу, яка виконується за його бажанням або підвищення балу з дисципліни. 

Тему реферату студент обирає із запропонованого переліку або формулює 

сам, попередньо погодивши її з викладачем. Розкриття теми доповіді 

повинно бути ґрунтовним і змістовним. При підготовці доповіді необхідно 

використовувати сучасні інформаційні джерела, зокрема ресурси мережі 

інтернет, посилання на які є обов’язковими.  

Доповідь оформляється у вигляді зброшурованого звіту на стандартних 

аркушах паперу формату А4 обсягом 10-15 сторінок. Титульна сторінка є 

першим аркушем доповіді та заповнюється за чітко визначеними 

правилами (додаток А). Термін здачі доповіді не пізніше ніж через 1 місяць з 

моменту призначення та затвердження теми викладачем. 

Основні види самостійної роботи магістрантів з дисципліни: вивчення 

лекційного матеріалу (див. Кадрове діловодство в органах державного управління та 

місцевого самоврядування : навчальний посібник для магістрів спеціальності: 281 

«Публічне управління та адміністрування» / Васиньова Н.С. електронне видання. 

Старобільськ. 2018), опрацювання рекомендованої літератури, самоконтроль 

рівня засвоєння програмного матеріалу (див. контрольні запитання, 

управлінські ситуації, тести для самоперевірки до кожної теми лекційного 

матеріалу), написання доповідей та розробка науково-дослідного завдання. 
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10. ТЕМИ ДОПОВІДЕЙ ДЛЯ ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

1. Дипломатичні документи: листування, візитна картка та інші 

форми.  

2. Документаційне забезпечення та організація роботи зі звернення 

громадян до органів державного управління. 

3. Законодавчо-нормативне регулювання діловодства в Україні.  

4. Законодавчо-нормативне регулювання діловодства на 

електронних носіях. 

5. Запровадження системи електронного документообігу. 

6. Історія розвитку діловодства в Україні.  

7. Захист конфіденційної інформації. 

8. Інститути, які регулюють та регламентують складання, 

оформлення та використання документів.  

9. Історія становлення та розвитку кадрового діловодства. 

10. Критерії оцінювання працівників під час атестації.  

11. Організація служби документаційного забезпечення.  

12. Особливості використання в управлінні ухвал та розпоряджень. 

Наведіть приклади.  

13. Особливості складання та оформлення витягів з протоколів. 

Поясніть, наведіть приклади 

14. Особливості складання, оформлення та використання 

організаційних документів.  

15. Оформлення кадрових документів у відповідності до державних 

стандартів. Підготовка посадової інструкції.  

16. Оформлення та реалізація рекомендацій атестаційних комісій.  

17. Побудова роботи кадрової служби.  

18. Поділ кадрової документації за функціональними ознаками.  

19. Програмні системи автоматизації діловодства: загальна 

характеристика. 

20. Схеми опрацювання та обігу кадрової документації.  

21. Упровадження електронного документування. 

22. Фактори організаційної побудови кадрової служби організації.  

23. Характеристика довідково-інформаційних документів, їх 

складання, оформлення та застосування.  

24. Характеристика документів в науковій діяльності. Наведіть 

приклади.  

25. Характеристика складання, оформлення та використання 

особистих офіційних документів. Наведіть приклади.  

26. Якісна раціоналізація та економіка діловодства. 
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11. ЗАВДАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО ХАРАКТЕРУ 
 

Тема: Документування в органах державного управління та 

місцевого самоврядування (на прикладі….). 

Перед магістрантом ставиться проблемне завдання, яке пов’язане з 

вибором раціональних рішень при наявності варіативних (альтернативних) 

підходів щодо їх визначення. Таке завдання спонукує магістранта навчитися 

глибоко аналізувати конкретні проблемні питання на базі вихідних даних. 

Для дослідження завдання магістрант самостійно (під керівництвом 

викладача) визначає джерела інформації. Виконане завдання науково-

дослідного характеру оформляється на аркушах формату А4 обсягом 8-

15 сторінок. 

На базі вихідних даних конкретної організації (за місцем роботи або 

проходження стажування) проаналізувати проблемні питання за таким 

рекомендованим планом-змістом: 

1. Актуальність та важливість вибраної теми. 

2. Загальна характеристика об’єкта дослідження. 

3. Характеристика організації діловодства. 

3.1. Види документів, їх характеристика. 

3.2. Порядок проходження та виконання вхідних документів. 

3.3. Порядок проходження та виконання вихідних та внутрішніх 

документів. 

3.4. Реєстрація документів. 

3.5. Контроль за виконанням документів. 

3.6. Організація служби документаційного забезпечення. 

3.7. Організація кадрового діловодства (кадрова служба) 

3.8. Система електронного документообігу. 

3.8. Архів закладу. 

4. Характеристика виявлених проблем (недоліків) у організації 

діловодства. 

4.1. Пропозиції щодо покращання якості та раціоналізації діловодства 

(кадрового діловодства) в органах державного управління та місцевого 

самоврядування. 

5. Висновки. 

6. Використана література.  

Додатки. 

Примітка: Робота виконується по конкретній установі, про що 

повідомляється на титульній сторінці (див. додаток Б).  
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Наведений план-зміст є рекомендований, тобто магістрант сам може 

його змінювати відносно об’єкта дослідження та особливостей ведення 

діловодства. 
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12. ТЕСТУВАННЯ 

з курсу «Кадрове діловодство в органах державного управління та 

місцевого самоврядування» (приклад) 
 

Головним завданням діловодства є: 

а) Централізація діловодства в органах державного управління та 

місцевого самоврядування. 

б) Децентралізація діловодства в органах державного управління та 

місцевого самоврядування. 

в) Організація контролю за виконанням документів. 

г) Забезпечення швидкої та ефективної роботи органів державної влади 

та місцевого самоврядування. 
 

Стажування відповідно до ст. 19 Закону України «Про державну 

службу» у державних органах осіб, які претендують на посаду 

державного службовця, проводиться з метою (дати одну правильну 

відповідь): 

а) Підвищення кваліфікації державних службовців. 

б) Набуття практичного досвіду, перевірки професійного рівня і 

ділових якостей особи. 

в) Одержання переваги над особами, які беруть участь у конкурсі на 

вакантну посаду, але не проходили стажування. 
 

Що забезпечує комунiкативна функцiя документiв? 

а) Зв’язок мiж органiзацiями та іншими суспільними структурами. 

б) Внутрiшнi зв’язки мiж структурними підроздiлами організації. 

в) Зв’язки з зовнiшнiм середовищем. 

 

У якому із запропонованих варіантів є правильне твердження? 

а) Записи про нагородження та заохочення достатньо завірити 

підписом відповідальної особи. 

б) Вкладиш без трудової книжки – недійсний. 

в) Відомості про премії, інші заохочувальні виплати, передбачені 

системою оплати праці, вносять до розділу «Відомості про заохочення». 
 

Що таке формуляр-зразок? 

а) Це єдина модель побудови комплексу документiв з вiдповiдними 

реквiзитами, розмiщеними в установленiй послiдовностi. 

б) Це документ з використанням реквiзитiв. 
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в) Це єдина модель побудови комплексу документiв з максимальною 

кiлькiстю реквiзитiв. 
 

У разі одержання доручення, яке суперечить чинному 

законодавству, державний службовець (визначте одну правильну 

відповідь): 

а) Має право відмовитись виконувати доручення і подати у відставку 

або звільнитися з посади. 

б) Має право вимагати проведення службового розслідування. 

в) Зобов’язаний невідкладно в письмовій формі доповісти про це 

посадовій особі, яка дала доручення, а у разі наполягання на його виконанні –

повідомити вищу за посадою особу. 

г) Зобов’язаний виконати доручення і повідомити про це вищу за 

посадою особу. 
 

Точне відтворення оригіналу документ: 

а) Копія. 

б) Витяг. 

в) Відпуск. 

г) Дублікат. 
 

Аркуш паперу з відтворенним на ньому реквізитами, що містять 

постійну інформацію, - це…. 

а) Взірець. 

б) Бланк. 

в) Формуляр. 
 

До заходів дисциплінарного впливу, що застосовуються до 

державних службовців відповідно до Закону України «Про державну 

службу», належить (визначте одну правильну відповідь): 

а) Позбавлення рангу державного службовця. 

б) Попередження про неповну службову відповідність. 

в) Відсторонення державного службовця від виконання повноважень за 

посадою. 

г) Позбавлення премій, надбавок та доплат. 
 

Достовірним текст документа є тоді, коли: 

а) У ньому немає подвійного тлумачення слів. 

б) У ньому відсутні зайві слова. 

в) Викладені в ньому факти відповідають дійсності. 
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Словами «Надсилаємо», «Повертаємо», «Додаємо», та ін. 

починають: 

а) Листи-повідомлення. 

б) Листи-нагадування. 

в) Супровідні листи. 

г) Варіанти а) і б). 
 

За яких умов державному службовцю має бути виплачено 10 

посадових окладів відповідно до статті 37 Закону України «Про державну 

службу» (визначте одну правильну відповідь): 

а) При призначенні пенсії державного службовця. 

б) При виході на пенсію державного службовця. 

в) За наявності необхідного страхового стажу, у тому числі стажу 

державної служби – не менше 10 років, при досягненні граничного віку. 

г) За наявності необхідного страхового стажу, у тому числі не менше 20 

років стажу роботи на посадах, віднесених до категорій посад державних 

службовців, при досягненні пенсійного віку. 
 

Трафаретні тексти – це: 

а) Процес створення тексту-стереотипу. 

б) Процес створення тексту-зразка. 

в) Це дослівне відтворення постійної інформації групи документів з 

пропусками для подальшого заповнення конкретного документа. 
 

За напрямом руху документи поділяють на: 

а) Внутрішні і зовнішні. 

б) Первинні і вторинні. 

в) Вхідні і вихідні. 

г) Загальні і спеціалізовані. 
 

Звернення громадянина України до органу державної влади 

(відповідно до Закону України «Про звернення громадян») з вимогою про 

поновлення прав і захист законних інтересів громадянина, порушених 

діями державного органу, є (визначте одну правильну відповідь): 

а) Зауваженням. 

б) Клопотанням. 

в) Скаргою. 

г) Заявою. 
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Службові листи служать засобом: 

а) Передачі розпорядження. 

б) Спілкування з освітніми закладами та приватними особами. 

в) Пояснення причин певного факту. 
 

Текст службового листа повинен висвітлювати: 

а) Два-три питання. 

б) Одне-два питання. 

в) Тільки одне питання. 

г) Тільки два питання. 
 

Що називається конфiденцiйною iнформацiєю? 

а) Вiдомостi, що знаходяться у володiннi або розпорядженні окремих 

фiзичних чи юридичних осiб i поширюються за їх бажанням та за їх умовами. 

б) Дiлова iнформацiя, яку керівник навчального закладу вважає 

конфiденцiйною. 

в) Будь-яка дiлова iнформацiя, що знаходиться у володiннi окремих 

юридичних осiб i поширюється за їх бажанням та за їх умовами. 
 

Значна за кількістю пунктів розпорядча частина наказу може 

оформлятися у вигляді : 

а) Діаграми. 

б) Графіка. 

в) Таблиці. 

г) Гістограми. 
 

У заголовку до тексту в наказах з особового складу пишуть: 

а) «По кадровому складу». 

б) «З особового складу». 

г) «З кадрових питань». 
 

В автобіографії викладається: 

а) Опис моральних якостей працівника. 

б) Опис життєдіяльності. 

в) Дані про трудову діяльність. 

г) Опис ділових якостей працівника. 
 

З яких частин складається характеристика? 

а) Анкетних даних, даних про трудову дiяльнiсть, оцiнки моральних та 

дiлових якостей, висновку. 
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б) Даних про трудову дiяльнiсть та оцiнки моральних та дiлових 

якостей. 

в) Вступу, основної частини, висновку. 
 

Посадова інструкція це: 

а) Це документ, який визначає певний перелік посадових обов’язків, 

завдань, прав, повноважень, відповідальності, що покладаються на 

працівника, посаду якого передбачено штатним розписом та забезпечує 

умови для його ефективної праці. 

б) Правовий акт на виконання органiзацiйних, фiнансоних та iнших 

робiт. 

в) Пояснення обов’язків та завдань, за галузями дiялъностi навчального 

закладу. 
 

До загальних функцій документів слід віднести: 

а) Інформаційну. 

б) Соціальну. 

в) Юридичну. 

г) Комунікативну.  

д) Культурну. 
 

Загальний термін зберігання особової справи: 

а) 70 років. 

б) 73 роки. 

в) 75 років. 
 

Документи з позначкою «терміново» повинні бути виконані 

а) Протягом 5 робочих днів від дати підписання документа.  

б) Протягом 7 робочих днів від дати підписання документа.  

в) Протягом 14 робочих днів від дати підписання документа.  
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13. ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ ТА ПРИНЦИПИ ЇХ ОЦІНЮВАННЯ 

 

Оцінювання успішності магістрантів при засвоєнні модулів (змістових 

модулів) дисципліни здійснюється на основі результатів поточного 

контролю.  

Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою з кратністю 

0,5...1 бал. Дисципліна розбивається на два змістові модулі (ЗМ).  

Змістовний модуль навчальної дисципліни складається з ряду зв’язаних 

за змістом тем лекційних, практичних, лабораторних заняття та самостійної 

роботи магістрантів. Кожен ЗМ оцінюється в балах, сума балів (100 балів) 

відведена на дисципліну (заліковий кредит) розподіляється між модулями. 

За підсумками атестації по всій дисципліні (заліку) результати 

оцінювання перераховуються в шкалу оцінювання ЕCTS та національну 

шкалу за системою (див. табл. 13.1). 

Максимальна кількість балів, якою оцінюється виконання модульного 

контрольного завдання при проведенні модульного (тестування) контролю 

складає близько 40% від загальної кількості балів за модулем, виконання 

практичних і лабораторних завдань – 40%; самостійна робота – 20%.  

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з зазначених 

вище критеріїв. Результати оцінювання успішності магістрантів реєструється 

за національною шкалою і шкалою ЕCTS в заліково-екзаменаційних 

відомостях.  
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Таблиця 13.1  

Відповідність підсумкових рейтингових оцінок у відсотках оцінкам 

за національною шкалою та шкалою ECTS 

 

Відсотки 

підсумкової 

оцінки 

Оцінка за 

національною 

шкалою 

Оцінка за 

шкалою 

ECTS 

Пояснення 

0 Відмінно A 

Кредит зараховано. 

Контрольні заходи виконані 

лише з незначною кількістю 

помилок. 

82–89 

Добре 

B 

Кредит зараховано. 

Контрольні заходи виконані 

вище середнього рівня з 

кількома помилками. 

75–81 C 

Кредит зараховано. 

Контрольні заходи виконані 

вірно з певною кількістю 

суттєвих помилок. 

67–74 

Задовільно 

D 

Кредит зараховано. 

Контрольні заходи виконані 

непогано, але зі значною 

кількістю недоліків. 

60–66 E 

Кредит зараховано. 

Виконання контрольних 

заходів задовольняє 

мінімальним критеріям. 

35–59 Незадовільно FX 

Кредит не зараховано. 

Студенту надається 

можливість скласти 

оговорені контрольні заходи 

для поліпшення підсумкової 

оцінки. 

1–34  F 

Кредит не зараховано. 

Студент повинен повторно 

освоювати навчальний 

матеріал дисципліни 

(модуля). 
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