
Практичне заняття № 5  

Тема: Уніфікація та стандартизація управлінської документації.   

Тема практичного заняття: Визначення категорії уніфікаційних форм 

документів, створення формуляра сучасного управлінського документа 

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. Національний  класифікатор НК 010:2021 

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

3. УНІФІКОВАНА СИСТЕМА ОРГАНІЗАЦІЙНО-РОЗПОРЯДЧОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ 

Вимоги до оформлювання документів ДСТУ 4163-2003 
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0055609-03#Text   

Хід заняття  

1. Організаційний момент. 

2. Актуалізація опорних питань: 

1. Сутність документа та його визначення. 

2. Назвіть загальні та спеціальні функції документа та дайте їх коротку характеристику.  

3. Охарактеризуйте нормативно-методичну базу діловодства, її сутність та склад. 

4. Назвіть підстави та значення класифікації документів. 

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

проводити? 

6. Трафаретизація документів та її використання при складанні управлінських 

документів. 

7. Визначте особливості документування управлінської діяльності органів місцевого 

управління. 

8. Назвіть основні етапи становлення діловодства та охарактеризуйте їх. 

 3. Вирішення практичних ситуацій. 

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  

Хід зайняття  

       Завдання № 1.   
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Визначіть 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.  

Методичні рекомендації до завдання 1. 
Організаційно-розпорядчі документи (ОРД) — це управлінська документація, що слугує 

засобом здійснення та регулювання процесів управління.  

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).  

   

Завдання № 2.   

 а) За допомогою національного класифікатора НК 010:2021 

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

визначте:  

1) що таке КУД? 

2) з чого складається цифровий код КУД на рівні конкретного документа? 

 

б)  запишіть до таблиці наступні документи:  

Код документа Назва УФД Індекс 

 Статут   

 Положення про 

юридичну особу 

 

 Посадова інструкція 

працівника 

 

 Колективний договір  

 Договір цивільно-

правовий 

 

 Заява працівника  

 Відомість поповнення 

(вилучення) постійного 

запасу інструментів 

(пристроїв) 

 

 Картка обліку 

малоцінних та 

швидкозношуваних 

предметів 

 

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


   

   

   

  в) Розмежувати вищевказані документи на два класи: 

 Первинно – облікову документацію;  

 Організаційно – розпорядча документація.  

Методичні рекомендації до завдання 2 

Для опрацювання даного завдання опрацюйте Національний класифікатор НК 

010:2021             розділ  5     https://undiasd.archives.gov.ua/doc/klasifikator.pdf 

 
 

Завдання № 3. 

1. Користуючись Національним  класифікатором  НК 010:2021  

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

визначте назву, код та індекс УФД (уніфікована форма документа) - заяви 

та наказу про переведення на іншу роботу;  

 

2. Напишіть заяву та наказ про переведення на іншу роботу (зразки).  

Зразок  

Генеральному директору 

ТОВ «Укр Електро 

Альтернатива» 

Фадєєву І.П. 

комірника 
Карасик Валентини Костянтинівни 

 

ЗАЯВА 

 

Прошу перевести мене на посаду старшого комірника з 18.09.2021 р. з окладом згідно 
штатного розкладу. 

 

 

   15.09.2022 р.   підпис   Карасик В.К. 

/дата/ /підпис/ /ПІБ/ 

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВТО» 

НАКАЗ   

09.03.2022                                                           м.Київ                                      № 77/3                           

                                                                  

 Про переведення Романенка І. Н. 

на іншу роботу 

У зв’язку із звільненням Шевчука М. І. з посади «Водій автотранспортних засобів» (автомобіль 

ГАЗ-3110 «Волга», державний номер СА 77 33 АА) та поданням Романенком І. Н., слюсарем з 

https://undiasd.archives.gov.ua/doc/klasifikator.pdf
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ремонту автомобілів 4-го розряду, заяви про переведення його водієм автотранспортних 

засобів, керуючись частиною першою статті 32 КЗпП України, 

НАКАЗУЮ: 

 РОМАНЕНКА Івана Наумовича, слюсаря з ремонту автомобілів 4-го розряду, перевести на 

посаду «Водій автотранспортних засобів 2-го класу» з 09 березня 2022 року. 

1. Установити Романенку І. Н. заробітну плату відповідно до тарифної ставки та з 

урахуванням надбавок і доплат, передбачених колективним договором підприємства. 

2. Закріпити за Романенком І. Н. автомобіль ГАЗ-3110 «Волга», державний номер СА 77 33 

АА. 

Підстава: заява Романенка І. Н. 

Директор                                               Романова                                   ЛЮБОВ     Романова 

                                    

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                                              Ю.В. Децюра 

                                                           О.М. Шиян   

  

       


