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АНОТАЦІЯ
Тема: Сучасна класифікація управлінських документів.
Записка: сторінок 68, рисунок 1, додатків 2, використано 47
літературних джерел.
Об’єктом дослідження дипломної роботи є система сучасної
управлінської документації.
Предметом дослідження є історія та принципи класифікації управлінської 
документації.
Метою здійснення дослідження є висвітлення особливостей сучасної
класифікації управлінської документації в Україні.
У випускній роботі досліджується рівень класифікації управлінських
документів в сучасних умовах та сьогоднішньому етапі розвитку
управлінської діяльності. Розглянуто етапи становлення класифікації
документів як науки. Виокремлено та досліджено форми та методи
класифікації управлінської документації на сучасному етапі її становлення.
Ключові слова: класифікація, документ, управлінська документація,
інформаційне середовище, уніфікована система, управлінський класифікатор,
Державний стандарт.

Theme: Modern classification of management documents.
In the final work the level of classification of management documents in
modern conditions and at the present stage of development of management activity
is investigated. The stages of classification of documents as a science are
considered. The forms and methods of classification of management
documentation at the present stage of its formation are distinguished and
investigated.
Keywords: classification, document, management documentation,
information environment, unified system, managerial classifier, state standard 


