
Інструкційно-методична карта  

практичного заняття № 5 

 

Тема заняття: Уніфікація та стандартизація управлінської документації.  

Мета заняття: сформувати професійні уміння та навички щодо  уніфікації та стандартизації 

управлінської документації.  

 

Студенти повинні: 

знати   напрямки  щодо уніфікації документів; 

вміти  працювати зі схемами уніфікації документів та спів ставляти їх.  

Забезпечення заняття. 

1. Витяг з Примірної інструкції з діловодства у міністерствах, інших центральних органах та 

місцевих органах виконавчої влади  від 17 січня 2018 р. № 55  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55-2018-п#n593 

2. Роздатковий матеріал. 

1. Українська мова за професійним спрямуванням. – Зоряна Мацюк. К.  – 2016 р.   

2. Державний класифікатор управлінської документації  ДК 010-98 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1024217-98 

 

Шановні студенти перед початком опрацювання практичних завдань, слід уважно 

ознайомитись із методичними матеріалами та наступними Інтернет – ресурсами: 

http://ru.osvita.ua/vnz/reports/dilovodstvo/24378/ 

http://um.co.ua/1/1-2/1-29655.html 

https://westudents.com.ua/glavy/10718-tema-2-standartizatsya-upravlnskih-dokumentv.html 

Якщо у вас виникають питання, при виконанні практичних  завдань або під час 

опрацювання теоретичного  матеріалу, ви можете писати на електронну адресу викладача 

 

Хід зайняття 

 

      Завдання № 1.  

Визначить і запишіть, чи всі документи можна віднести до уніфікованої системи 

організаційно – розпорядчої документацій: акт, графік відпусток, доповідна записка, 

інструкція, положення, постанова, наказ, протокол, розпорядження, рішення. 

 

   Завдання № 2.  

 а) За допомогою витяга ДКУД   ДК 010-98  визначте та запишіть до таблиці наступні 

документи: 

  

Код  документа Назва  УФД Індекс 

 

 Наказ про створення виробничого об’єднання; 

 Книга обліку руху трудових книжок і вкладок до них; 

 Алфавітна книга; 

 Доповідна записка; 

 Заява про звільнення;; 

 Реєстраційно – контрольна карта скарг громадян; 

 Наказ про внесення змін у Статут підприємства; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55-2018-п#n593
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1024217-98
http://ru.osvita.ua/vnz/reports/dilovodstvo/24378/
http://um.co.ua/1/1-2/1-29655.html
https://westudents.com.ua/glavy/10718-tema-2-standartizatsya-upravlnskih-dokumentv.html


 Наказ про внесення змін у структуру і штатну чисельність міністерства. 

 Статут підприємства; 

 Посадова інструкція категорії службовців апарату управління підприємства. 

 Акт про ліквідацію підприємства. 

  б) Розмежувати вищевказані документи на два класи: 

 Первинно – облікову документацію; 

 Організаційно – розпорядча документація. 

 

   

 Завдання № 3.  

Користуючись ДКУД  знайдіть назву УДД.  Заява про переведення на іншу роботу. 

1. Визначить код документа; 

2. Напишіть заяву про переведення на іншу роботу. 

3. Назвіть і запишіть реквізити такого документа. 

 

5. Підведення підсумків заняття, мотивація оцінок. 

6. Домашнє завдання 

 закінчити  практичну роботу, та підготуватись до наступної практичної роботи 

 

Методичні рекомендації: 

    Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації ,включена до ДКУД як 

самостійна система,являє собою сукупність стандартів,інструкцій і методичних рекомендацій 

щодо їх використання,спрямовану на встановлення обмежень і визначення вимог до побудови 

та оформлення певного виду документів. УСОРД включає такі уніфіковані форми 

документів:акт,графік відпусток, доповідна записка, інструкція, положення, постанова, 

правила, наказ, протокол, розпорядження, рішення та деякі інші-всього 73 уніфіковані форми 

документів. Ця система придатна для використання на всіх рівнях управління з метою 

забезпечення організаційно-розпорядчої функції менеджменту. Для забезпечення ефективності 

пошуку і використання уніфікованих форм документів,що входять до комплексу УСОРД,вони 

поділені на функціональні підсистеми. Ці підсистеми побудовані на функціональному поділу 

документних форм відповідно до конкретних завдань управління. УСОРД складається з таких 

підсистем: 

-підсистема, призначена для розв’язання завдань створення ,реорганізації та ліквідації 

організацій, установ і підприємств; 

-підсистема для забезпечення кадрами організацій, установ і підприємств. 

Обсяг УСОРД обмежений колом її завдань ,хоча розширення системи забезпечується 

наявністю резервних кодів за рахунок як нових форм у межах існуючих функціональних 

підсистем, так і формування нових підсистем. Організація системи управління і управлінських 

процесів нерозривно пов’язана з процесом обробки інформації як традиційним способом, так і 

за допомогою комп’ютерних мереж. 

Уніфікація інформаційних складових документів, пов’язана з їх змістовою уніфікацією, 

передбачає розробку спільних лексико-граматичних засобів, що зробить їх 

загальнозрозумілими і придатними для обробки в електронному режимі. В сучасному 

менеджменті функціонують документи, які в залежності від сфери їх використання включають 

кілька десятків інформаційних блоків на певних носіях, що містять загальну або конкретну 

характеристику стану об’єкта управління. Для процесу управління відомості про сам документ 

є другорядним, тоді як достовірна інформація про стан системи управління та окремих її 



складових, що міститься в цих документах, має першочергове значення. На практиці ці 

поняття часто ототожнюються ,хоча вони не ідентичні: відмінність між ними визначається їх 

цільовою спрямованістю. Так, показниками оперують при обробці інформації за допомогою 

електронно-обчислювальної техніки при цьому провідна інформаційна роль належить 

показникам, коли необхідність документа обумовлена його значенням як аргументу на користь 

цих показників чи підтвердження їх достовірності. Реквізит же виступає обов’язковим 

елементом управлінського документа, надаючи останньому інформаційної повноти і 

юридичної сили. 

 

     

 

Викладач                                              А. Л. Бойко  

 

      


