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Короткий опис вибіркової дисципліни 
Предмет навчальної дисципліни: формування, використання, збереження та знищення 

документів, організація документообігу.  

Мета навчальної дисципліни: набуття студентами знань і практичних навиків щодо 

формування, використання, збереження та знищення документів, організації документообігу. 

Основні завдання: формування базових знань з теорії і практики діловодства та 

документування. 

Вимоги до знань і умінь:  

а) знати: 

 об'єкт, предмет і структуру  документознавства;  

 становлення документознавства як науки; 

 концепції документа як джерела інформації; 

 поняття, сутність і функції спічрайтерства; 

 основні вимоги до оформлення документів. 

б) уміти: 

 застосовувати закони та інші нормативно-правові акти в практиці організації діловодства 

підприємств; 

 складати первинні бухгалтерські документи;  

 оформляти первинні та зведені документи з кадрово-контрактних питань, основної та 

фінансово-господарської діяльності, здійснювати їх обробку. 

Зміст навчальної дисципліни за темами: 

Тема 1. Об'єкт, предмет і структура документознавства. 

Тема 2. Методи та методологія документознавчих досліджень. 

Тема 3. Наука про документ за кордоном. 

Тема 4. Законодавчо-нормативна база діяльності архівних установ України. 

Тема 5. Організація роботи з документами. Канцелярська справа. 

Тема 6. Документація з кадрово-контрактних питань. 

Тема 7. Первинна бухгалтерська документація. 

Тема 8. Спічрайтерство. 

Тема 9. Документаційне забезпечення управління. 
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