
Інструкційно-методична карта  

Практичного заняття № 3 

 

Тема заняття: Класифікація управлінських документів 

Мета заняття: сформувати професійні уміння та навички щодо правильної класифікації 

базових інфраструктур, дисциплінарних систем документації   

 

Студенти повинні: 

знати  поняття  «класифікація документів»; базові; інфраструктурні дисциплінарні системи 

документації. 

вміти  користуватися державним класифікатором управлінської документації. 

 Забезпечення заняття. 

1. Конституція України від 28 червня 1996 р.  

2. Блощинська В. А. Сучасне діловодство К., 2015 

3.  Бездрабко В. В. Управлінське документознавство: навч. посіб. / В. В. Бездрабко. – К.: 

Четверта хвиля, 2006. – 208 с. 

4. Державний класифікатор управлінської документації ДК 010-98 https://zakon.rada.gov.ua 

 

 

Шановні студенти перед початком виконання практичної роботи, уважно ознайомтесь із 

матеріалом лекційного заняття. Також раджу звернути увагу на такі Інтернет ресурси: 

https://stud.com.ua/42342/dokumentoznavstvo/klasifikatsiya_upravlinskih_dokumentiv_sistem_doku

mentatsiyi 

https://i.factor.ua/ukr/journals/nibu/2016/december/issue-102/article-24069.html 

https://pidruchniki.com/1298010860539/dokumentoznavstvo/tipologizatsiya_dokumentiv 

 

      Завдання № 1.  

а) Визначить і запишіть які документи можна віднести до наступних  інфраструктурних 

систем документації.  

І група  - управлінські  

ІІ група нормативні  

ІІІ група інформаційні  

Перелік документів: статут,  установчі договори,  положення,  накази, листи, 

заяви, розпорядження.  

б) Зробіть класифікацію вище визначеного переліку документів за такими ознаками: за 

змістом, за походженням, за формою, за строками зберігання. 

в) Користуючись витягом з ДКУД визначте, якому номеру відповідають вищезазначені 

системи  документації. 

    

   Завдання № 2.  

Визначіть і запишіть базову систему документів а саме:  

 наукову 

https://stud.com.ua/42342/dokumentoznavstvo/klasifikatsiya_upravlinskih_dokumentiv_sistem_dokumentatsiyi
https://stud.com.ua/42342/dokumentoznavstvo/klasifikatsiya_upravlinskih_dokumentiv_sistem_dokumentatsiyi
https://i.factor.ua/ukr/journals/nibu/2016/december/issue-102/article-24069.html
https://pidruchniki.com/1298010860539/dokumentoznavstvo/tipologizatsiya_dokumentiv


 виробничо–експлуатаційну  

 навчально-економічну 

Які до них можна віднести документи ? (запишіть  по два – три документа до кожної 

групи) 

 

  Завдання № 3. 

 1. До Вас, як до діловода з юридичною освітою звернувся директор за допомогою 

визначити, які документи можна віднести до дисциплінарної системи документації. 

Перелік документів:   

 технічна документація  

 нормативно – правова документація  

 організаційно розпорядча 

 гуманітарна документація 

 природничого характеру документація. 

2. Визначивши, вкажіть, які саме одиниці документів мають характер дисциплінарної 

системи документації.  

 

  Завдання № 4. 

Ви працюєте помічником юрисконсульта,  до Вас надійшли документи поштою у 

великій кількості і вам для зручності роботи з документами треба визначити їх класифікацію: 

за загальними ознаками:  (тобто слід визначити кожну групу документів. Наприклад: за 

походженням документи бувають –  особисті та офіційні.) 

І за способом фіксації інформації  

ІІ за призначенням 

ІІІ за назвою  

ІУ за походженням 

У за місцем складання 

УІ за формою  

УІІ за терміном виконання.  

  

5. Підведення підсумків заняття, мотивація оцінок. 

6. Домашнє завдання 

 повторити лекційний матеріал та підготуватися до наступної практичної роботи. 

 

Методичні рекомендації: 

    Дотримання вище визначених умов щодо класифікації документів у практичній роботі з 

документами дає змогу скоротити час на їх складання та опрацювання, а також організувати 

чіткий контроль за походженням і виконанням, налагодити нові ділові відносини та 

продемонструвати ступінь володіння навичками професійного спілкування.   

 В роботі з документами,  а саме після класифікації, беруть участь усі працівники апарату 

управління:  одні – з документами, інші керують документами в практичній діяльності  

 

 

Викладач                                            Бойко А. Л.  

 

      


