
Шановні студенти!  Заняття буде 

проходити на платформі Google meet 

 (посилання на конференцію будуть 

надіслані в ваші групи в Вайбері). 

Практичне заняття № 3  

  

Тема: Класифікація управлінських документів  

Тема практичного заняття: Класифікація базових, інфраструктурних, 

дисциплінарних систем документації 

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., 2020.  

3. Типова інструкція з діловодства у центральних органах виконавчої влади від 

17.01.2018 р. № 55  

4. Державний класифікатор управлінської документації ДК 010-98 

https://zakon.rada.gov.ua  

 Хід заняття  

1. Організаційний момент. 

2. Актуалізація опорних питань: 

1. Дайте визначення «Класифікація документів»  

2. Назвіть види схем класифікації документів.  

3. Виділіть критерії класифікації управлінських документів. 

4. Визначте мету, завдання, критерії диференціації управлінських документів в 

установі.  

3. Вирішення практичних ситуацій. 

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_dokumenti

v  

  

      Завдання № 1.   

Вам необхідно зробити класифікацію документів. Перелік документів:  
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 статут ПП «Мрія»,   

 засновницький договір ТЗОВ «Козачок»,   

 положення про преміювання ПАТ «Дніпротруби»,   

 наказ про відрахування зі складу студентів НККЕП,  

 лист-попередження про заборгованість за оплату за навчання,  

 заява про переведення на заочне відділення,  

 розпорядження Дніпропетровської облспоживспілки,  

 доповідна записка про запізнення на роботу столяра Петренка В.В.,  

 службова записка завідувача відділу культури Трускавецької міськради,  

 пояснювальна записка бухгалтера Семенюк В.В.,  

 Інвентаризаційний опис основних засобів ПАТ «Дніпротруби»,   

 платіжне доручення на перерахування коштів; 

 акт інвентаризації товарів відвантажених; 

 автобіографії працівника ремонтного цеху Іванова М.О. 

а) Визначіть і запишіть які документи можна віднести до наступних  

інфраструктурних систем документації  

Методичні рекомендації: студентам варто опрацювати Класифікатор управлінської 

документації НК 010:2021 https://undiasd.archives.gov.ua/doc/klasifikator.pdf 

 

І група  - організаційно- розпорядча документація    

ІІ група – первинно-облікова 

ІІІ група – банківська документація   

 

б) Зробіть класифікацію вище визначеного переліку документів за такими 

ознаками: за змістом, за видами, за складністю, за строками зберігання.  

Методичні рекомендації: студентам варто пригадати, що  за змістом документи 

поділяють на: організаційно-розпорядчі; фінансово-розрахункові;  постачально-збутові та ін., за 

видами документи поділяють на: типові, що розробляються вищими органами для підвідомчих 

організацій з однорідними функціями і мають обов’язковий характер; трафаретні, котрі 

виготовляються друкарським способом: незмінювана частина тексту документа друкується на 

поліграфічних машинах, а для змінної інформації запишаються вільні місця; індивідуальні, 

 які  створюються  кожного  разу  по-новому (доповідні, службові, пояснювальні 

записки, автобіографії тощо); за складністю документи бувають: прості, що містять 

інформацію з одного питання; складні, які містять інформацію щодо двох і більше питань).  

в) Користуючись    Класифікатором  управлінської документації НК 010:2021 

https://undiasd.archives.gov.ua/doc/klasifikator.pdf 

визначте що включає «УНІФІКОВАНА СИСТЕМА ДОКУМЕНТАЦІЇ З 

ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ»  (для цього опрацюйте  р. 07 Класифікатора  

управлінської документації НК 010:2021) 
 

   Завдання № 2.   

Здійсніть класифікацію базової системи документів за критеріями:   

• наукову  

• виробничо–експлуатаційну   

• судову.  

Які до них можна віднести документи з даного переліку: монографія, рішення 

суду, вироки суду, роз’яснення КСУ, дисертація, наукова стаття, навчально-технічні плакати, 

https://undiasd.archives.gov.ua/doc/klasifikator.pdf
https://undiasd.archives.gov.ua/doc/klasifikator.pdf


науково-практичні коментарі, інструкція з монтажу, пуску, регулювання і обкатки виробу,  

постанови суду, рецензії та анотації на науково-дослідні та дослідні роботи, норми витрати 

матеріалів висновки і відгуки по науково-дослідним і експериментальним роботам, Каталог 

деталей і складальних одиниць. 

  

  Завдання № 3.  

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

допомогою визначити, які елементи системи документації з циклів наукових 

дисциплін можна віднести до дисциплінарної системи документації. Перелік 

документів:    

• технічна документація; 

• нормативно – правова документація;  

• організаційно-розпорядча; 

• гуманітарна документація; 

• природничого характеру документація.  

Методичні рекомендації до завдання 3 
Дисциплінарні (галузеві) - це види документації, що утворюються в результаті 

функціонування різних сфер соціальної діяльності і відповідають за змістом певній науковій 

(науково-технічній) галузі знань. 

 Групування документів у межах цього блоку здійснюється за традиційним поділом на три 

цикли наукових дисциплін: технічні, гуманітарні та природничі. До технічної системи 

документації відносити будівельну, транспортну, енергетичну, машинобудівну, житлово-

комунальну і т.п., до гуманітарної - соціологічну ,екологічну , етнографічну і т.п., а до 

природничої - геологічну, картографічну, метереологічну тощо. 

 

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 змістом  

ІІІ за назвою   

ІУ за місцем складання 

У за терміном виконання 

УІ за терміном зберігання 

Методичні рекомендації до завдання 4. 

За способом фіксації інформації розрізняють такі документи: письмові, до яких належать 

усі рукописні й машинописні документи, виготовлені за допомогою друкарської та 

розмножувальної оргтехніки; графічні, в яких зображення об’єктів передано за допомогою ліній, 

штрихів, світлотіні. Це графіки, мапи, рисунки, малюнки, схеми, плани.  Вони цінні своєю 

ілюстративністю; фото- й кінодокументи — такі, що створені способами фотографування й 

кінематографії. Це кіно- та фотоплівки, фотокартки. На них можна зафіксувати ті явища й 

процеси, які іншим способом зафіксувати важко чи неможливо; фонодокументи - такі, що 

створюються за допомогою будь-якої системи звукозаписування й відтворюють звукову 

інформацію (наприклад, записану під час проведення засідань, зборів, нарад тощо). 

За змістом документи поділяють на: організаційно-розпорядчі; фінансово-розрахункові; 

постачально-збутові та ін. Документи, які належать  до ОРД, можна  умовно поділити на  такі 

групи: організаційні (положення, інструкції, правила, статути тощо); розпорядчі (постанови, 

рішення, розпорядження, вказівки тощо); довідково-інформаційні (довідки, протоколи, акти, 



пояснювальні та службові записки, службові листи, відгуки, плани роботи, телеграми, 

телефонограми, звіти, доповіді тощо); з кадрових питань (заяви, накази по особовому складу, 

особові картки, трудові книжки, характеристики тощо); особові офіційні (пропозиції, заяви, 

скарги, автобіографи, розписки, доручення тощо). 

За назвою розрізняють: накази; положення; протоколи; розпорядження; вказівки; 

інструкції; правила; статути; звіти; ордери; плани; службові листи; заяви тощо. 

За місцем складання розрізняють такі документи: внутрішні, що стосуються внутрішніх 

питань підприємства (організації, установи, фірми) і не виходять за його межі; зовнішні, тобто 

вхідна та вихідна кореспонденція. 

За терміном виконання документи бувають: термінові, що виконуються у строки, 

встановлені законом, відповідним правовим актом, керівником, а також документи з позначкою 

«Терміново»;офіційно-особисті, які стосуються конкретних осіб, тобто іменні (скарги, заяви 

тощо). 

За терміном зберігання розрізняють: документи постійного зберігання; документи 

тривалого (понад 10 років) зберігання; документи тимчасового (до 10 років) зберігання. 

 

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.   

  

 

 

                                  Викладачі                             Ю.В. Децюра 

                                                                                 О.М. Шиян 

  

       


