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ВСТУП 

 

 

Навчальна дисципліна «Управлінське документознавство» – спеціальний 

навчальний курс, розроблений для студентів, які навчаються за спеціальністю 

«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа».  

Мета навчальної дисципліни: сприяти формуванню у студентів 

спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» системи 

теоретичних і практичних знань про управлінську структуру окремого 

підприємства та держави. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати:  

– об’єкт, предмет, структуру, методи і міждисциплінарні зв’язки 

управлінського документознавства як наукової дисципліни; 

− природу і сутність, соціальну роль, ознаки і властивості управлінського 

документа, його структурні елементи та реквізити; 

− принципи і методики побудови уніфікованих моделей документів та їх 

систем; 

За підсумками вивчення навчального курсу студент повинен  

уміти:  

– класифікувати управлінські документи за різними класифікаційними 

ознаками; 

− складати управлінські документи; 

− моделювати формуляри документів наймасовішої системи 

управлінської документації – організаційно-розпорядчої. 

Методичні вказівки складаються зі вступу, рекомендацій щодо написання 

й оформлення контрольної роботи, змісту навчальної дисципліни, варіантів 

контрольних робіт, критеріїв оцінювання знань студентів, питань до іспиту, 

списку літератури, додатку (зразок оформлення титульної сторінки контрольної 

роботи). 
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1 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НАПИСАННЯ Й ОФОРМЛЕННЯ 

КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

 

 

Після опрацювання теоретичного матеріалу студентам заочної форми 

навчання необхідно виконати контрольну роботу та надати на рецензію не 

пізніше ніж за місяць до початку сесії на кафедру гуманітарних наук, культури і 

мистецтва за адресою: м. Кременчук, вул. Першотравнева 20, ауд. 3304. Роботу 

слід оформити на аркушах форматом А4 у друкованому вигляді. Обсяг 

контрольної роботи повинен становити 10–15 сторінок тексту (комп’ютерний 

набір) через півтора міжрядкових інтервали з використанням шрифту Times 

New Roman розміром 14. Береги: лівий – 30 мм, правий – 10 мм, верхній – 20 

мм, нижній – 20 мм. На титульній сторінці необхідно вказати назву дисципліни, 

свою спеціальність, групу, факультет, прізвище, ім’я по батькові, домашню 

адресу, номер залікової книжки, варіант (додаток А).  

Вибір варіанта контрольної роботи визначається викладачем.  

Обов’язковими структурними елементами контрольної роботи є 

розширений план, вступ, основний матеріал і висновки. Наприкінці 

контрольної роботи необхідно вказати список використаної літератури. 
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2 ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 

Тема 1 Вступ до навчальної дисципліни «Управлінське 

документознавство»  

1. Виокремлення управлінського документознавства в окрему наукову 

дисципліну.  

2. Об’єкт, предмет і завдання управлінського документознавства. 

Нормативно-правова база управлінського документознавства.  

3. Розвиток сучасного управлінського документознавства як науки та 

навчальної дисципліни в Україні.  

4. Зв’язки управлінського документознавства з іншими галузями знань. 

Література: [1, с. 19–21; 5, с. 23–56]. 

 

Тема 2 Класифікація управлінських документів 

1. Поняття «класифікація документів».  

2. Види, схеми класифікації документів.  

3. Диференціація управлінських документів в установі.  

4. Класифікації систем документації: базові, інфраструктурні та 

дисциплінарні. Державний класифікатор управлінської документації (ДКУД): 

призначення та структура.  

Література: [4, с. 1518; 8, с. 23–32]. 

 

Тема 3 Уніфікація та стандартизація управлінських документів 

1. Поняття уніфікації та стандартизації управлінських документів.  

2. Основні вимоги до змісту та розташування реквізитів управлінських 

документів. Рівні стандартизації.  

3. Регламентація процесів уніфікації управлінської документації.  

4. Уніфікація структури документа та методів контролю інформації в 

документах. 
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Література: [4, с. 1219; 6, с. 15–19]. 

 

Тема 4 Основні види управлінської документації 

1. Організаційні документи: визначення та основні види.  

2. Розпорядчі документи та їх функції.  

3. Зміст і призначення організаційно-розпорядчих документів. Основні 

види організаційно-розпорядчих документів. 

4. Довідково-інформаційні документи в системі управлінської 

документації, їх різновиди. 

Література: [2, с. 516; 3, с. 1317]. 

 

Тема 5 Організація й документування виставкової  та експертної 

діяльності 

1. Поняття й призначення виставок. Класифікація виставок за часом 

функціонування та місцем демонстрації.  

2. Загальнокультурні й комерційні виставки. Загальна організація 

виставок.  

3. Організація експертизи. Основні види експертиз за спрямуванням. 

Комерційна експертиза.  

4. Експертний висновок. 

Література: [16, с. 1316; 17]. 

 

Тема 6 Рейтингування та робота із клієнтськими базами даних 

1. Поняття рейтингу. Рейтинги як інформаційні документи.  

2. Методика складання рейтингів. Маніпуляції рейтингами.  

3. Вимоги до клієнтських баз даних.  

4. Складання та робота з клієнтськими базами даних. 

Література: [11, с. 614]. 
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Тема 7 Інформаційний супровід діяльності органів державної влади 

та місцевого самоврядування 

1. Діяльність інформаційних служб органів державної влади та місцевого 

самоврядування.  

2. Законодавство щодо інформаційного супровіду діяльності органів 

державної влади й органів місцевого самоврядування.  

3. Офіційні веб-сайти владних структур.  

4. Обов’язкові елементи веб-сайту обласної держадміністрації. 

Література: [13, с.321]. 

 

Тема 8 Організація захисту та документування доступу до інформації 

1. Обмеження доступу до інформації. Закон України «Про державну 

таємницю».  

2. Ступені таємності. Організація доступу до таємної інформації.  

3. Форми допуску до державної таємниці. Порядок надання допуску до 

державної таємниці.  

4. Захист службової інформації. Основні напрями захисту електронної 

інформації. 

Література: [1; 5; 10, с. 1118; 12, с. 1115; 22, с. 521]. 
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3 ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 
 
 
 

Варіант 1 

Об’єкт дослідження: кадрове агентство «Пошук» 

1. Складіть і оформіть накази з основної діяльності, адміністративно-

господарських і кадрових питань. 

2. Складіть і оформіть лист-запит і лист-відповідь. 

3. Складіть і оформіть протокол і акт. 

4. Складіть однофакторний рейтинг. 

5. Складіть клієнтську базу. 

6. Розробіть тематико-експозиційний план виставки на честь ювілею 

вашої установи та підготуйте інформаційний матеріал: запрошення,  прес-реліз 

та анкети для опитування відвідувачів.  

 
Варіант 2 

 
Об’єкт дослідження: агентство нерухомості «Альфа +» 

1. Складіть і оформіть накази з основної діяльності, адміністративно-

господарських і кадрових питань. 

2. Складіть і оформіть лист-запит і лист-відповідь. 

3. Складіть і оформіть протокол і акт. 

4. Складіть однофакторний рейтинг. 

5. Складіть клієнтську базу. 

6. Розробіть тематико-експозиційний план виставки на честь ювілею 

вашої установи та підготуйте інформаційний матеріал: запрошення,  прес-реліз 

та анкети для опитування відвідувачів.  
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Варіант 3 

Об’єкт дослідження: дитяча бібліотека 

1. Складіть і оформіть накази з основної діяльності, адміністративно-

господарських і кадрових питань. 

2. Складіть і оформіть лист-запит і лист-відповідь. 

3. Складіть і оформіть протокол і акт. 

4. Складіть однофакторний рейтинг. 

5. Складіть клієнтську базу. 

6. Розробіть тематико-експозиційний план виставки на честь ювілею 

вашої установи та підготуйте інформаційний матеріал: запрошення,  прес-реліз 

та анкети для опитування відвідувачів.  

 
Варіант 4 

Об’єкт дослідження: краєзнавчий музей 

1. Складіть і оформіть накази з основної діяльності, адміністративно-

господарських і кадрових питань. 

2. Складіть і оформіть лист-запит і лист-відповідь. 

3. Складіть і оформіть протокол і акт. 

4. Складіть однофакторний рейтинг. 

5. Складіть клієнтську базу. 

6. Розробіть тематико-експозиційний план виставки на честь ювілею 

вашої установи та підготуйте інформаційний матеріал: запрошення,  прес-реліз 

та анкети для опитування відвідувачів.  
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Варіант 5 

Об’єкт дослідження: міська лікарня 

1. Складіть і оформіть накази з основної діяльності, адміністративно-

господарських і кадрових питань. 

2. Складіть і оформіть лист-запит і лист-відповідь. 

3. Складіть і оформіть протокол і акт. 

4. Складіть однофакторний рейтинг. 

5. Складіть клієнтську базу. 

6. Розробіть тематико-експозиційний план виставки на честь ювілею 

вашої установи та підготуйте інформаційний матеріал: запрошення,  прес-реліз 

та анкети для опитування відвідувачів.  

 

 

Варіант 6 

Об’єкт дослідження: готель «Дніпровські зорі» 

1. Складіть і оформіть накази з основної діяльності, адміністративно-

господарських і кадрових питань. 

2. Складіть і оформіть лист-запит і лист-відповідь. 

3. Складіть і оформіть протокол і акт. 

4. Складіть однофакторний рейтинг. 

5. Складіть клієнтську базу. 

6. Розробіть тематико-експозиційний план виставки на честь ювілею 

вашої установи та підготуйте інформаційний матеріал: запрошення,  прес-реліз 

та анкети для опитування відвідувачів.  
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Варіант 7 

Об’єкт дослідження: «Індустріалбанк» 

1. Складіть і оформіть накази з основної діяльності, адміністративно-

господарських і кадрових питань. 

2. Складіть і оформіть лист-запит і лист-відповідь. 

3. Складіть і оформіть протокол і акт. 

4. Складіть однофакторний рейтинг. 

5. Складіть клієнтську базу. 

6. Розробіть тематико-експозиційний план виставки на честь ювілею 

вашої установи та підготуйте інформаційний матеріал: запрошення,  прес-реліз 

та анкети для опитування відвідувачів.  

 

Варіант 8 

Об’єкт дослідження: стоматологічна поліклініка 

1. Складіть і оформіть накази з основної діяльності, адміністративно-

господарських і кадрових питань. 

2. Складіть і оформіть лист-запит і лист-відповідь. 

3. Складіть і оформіть протокол і акт. 

4. Складіть однофакторний рейтинг. 

5. Складіть клієнтську базу. 

6. Розробіть тематико-експозиційний план виставки на честь ювілею 

вашої установи та підготуйте інформаційний матеріал: запрошення,  прес-реліз 

та анкети для опитування відвідувачів.  
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Варіант 9 

Об’єкт дослідження: центральне відділення «Укрпошти» 

1. Складіть і оформіть накази з основної діяльності, адміністративно-

господарських і кадрових питань. 

2. Складіть і оформіть лист-запит і лист-відповідь. 

3. Складіть і оформіть протокол і акт. 

4. Складіть однофакторний рейтинг. 

5. Складіть клієнтську базу. 

6. Розробіть тематико-експозиційний план виставки на честь ювілею 

вашої установи та підготуйте інформаційний матеріал: запрошення,  прес-реліз 

та анкети для опитування відвідувачів.  

 

Варіант 10 

Об’єкт дослідження: Крюківський вагонобудівний завод 

1. Складіть і оформіть накази з основної діяльності, адміністративно-

господарських і кадрових питань. 

2. Складіть і оформіть лист-запит і лист-відповідь. 

3. Складіть і оформіть протокол і акт. 

4. Складіть однофакторний рейтинг. 

5. Складіть клієнтську базу. 

6. Розробіть тематико-експозиційний план виставки на честь ювілею 

вашої установи та підготуйте інформаційний матеріал: запрошення,  прес-реліз 

та анкети для опитування відвідувачів.  
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Варіант 11 

Об’єкт дослідження: Кременчуцький льотний коледж 

1. Складіть і оформіть накази з основної діяльності, адміністративно-

господарських і кадрових питань. 

2. Складіть і оформіть лист-запит і лист-відповідь. 

3. Складіть і оформіть протокол і акт. 

4. Складіть однофакторний рейтинг. 

5. Складіть клієнтську базу. 

6. Розробіть тематико-експозиційний план виставки на честь ювілею 

вашої установи та підготуйте інформаційний матеріал: запрошення,  прес-реліз 

та анкети для опитування відвідувачів.  

 

 

Варіант 12 

Об’єкт дослідження: Державний архів Полтавської області 

1. Складіть і оформіть накази з основної діяльності, адміністративно-

господарських і кадрових питань. 

2. Складіть і оформіть лист-запит і лист-відповідь. 

3. Складіть і оформіть протокол і акт. 

4. Складіть однофакторний рейтинг. 

5. Складіть клієнтську базу. 

6. Розробіть тематико-експозиційний план виставки на честь ювілею 

вашої установи та підготуйте інформаційний матеріал: запрошення,  прес-реліз 

та анкети для опитування відвідувачів.  
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Варіант 13 

Об’єкт дослідження: Кременчуцька районна державна адміністрація 

1. Складіть і оформіть накази з основної діяльності, адміністративно-

господарських і кадрових питань. 

2. Складіть і оформіть лист-запит і лист-відповідь. 

3. Складіть і оформіть протокол і акт. 

4. Складіть однофакторний рейтинг. 

5. Складіть клієнтську базу. 

6. Розробіть тематико-експозиційний план виставки на честь ювілею 

вашої установи та підготуйте інформаційний матеріал: запрошення,  прес-реліз 

та анкети для опитування відвідувачів.  

 

 

Варіант 14 

Об’єкт дослідження: ЗОШ № 19 м. Кременчук 

1. Складіть і оформіть накази з основної діяльності, адміністративно-

господарських і кадрових питань. 

2. Складіть і оформіть лист-запит і лист-відповідь. 

3. Складіть і оформіть протокол і акт. 

4. Складіть однофакторний рейтинг. 

5. Складіть клієнтську базу. 

6. Розробіть тематико-експозиційний план виставки на честь ювілею 

вашої установи та підготуйте інформаційний матеріал: запрошення,  прес-реліз 

та анкети для опитування відвідувачів.  
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Варіант 15 

Об’єкт дослідження: Кохнівський хлібозавод 

1. Складіть і оформіть накази з основної діяльності, адміністративно-

господарських і кадрових питань. 

2. Складіть і оформіть лист-запит і лист-відповідь. 

3. Складіть і оформіть протокол і акт. 

4. Складіть однофакторний рейтинг. 

5. Складіть клієнтську базу. 

6. Розробіть тематико-експозиційний план виставки на честь ювілею 

вашої установи та підготуйте інформаційний матеріал: запрошення,  прес-реліз 

та анкети для опитування відвідувачів.  

 

 

Варіант 16 

Об’єкт дослідження: мережа АЗС «ОККО» 

1. Складіть і оформіть накази з основної діяльності, адміністративно-

господарських і кадрових питань. 

2. Складіть і оформіть лист-запит і лист-відповідь. 

3. Складіть і оформіть протокол і акт. 

4. Складіть однофакторний рейтинг. 

5. Складіть клієнтську базу. 

6. Розробіть тематико-експозиційний план виставки на честь ювілею 

вашої установи та підготуйте інформаційний матеріал: запрошення,  прес-реліз 

та анкети для опитування відвідувачів.  
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Варіант 17 

Об’єкт дослідження: турагентство «Сафарі» 

1. Складіть і оформіть накази з основної діяльності, адміністративно-

господарських і кадрових питань. 

2. Складіть і оформіть лист-запит і лист-відповідь. 

3. Складіть і оформіть протокол і акт. 

4. Складіть однофакторний рейтинг. 

5. Складіть клієнтську базу. 

6. Розробіть тематико-експозиційний план виставки на честь ювілею 

вашої установи та підготуйте інформаційний матеріал: запрошення,  прес-реліз 

та анкети для опитування відвідувачів.  

 

Варіант 18 

Об’єкт дослідження: ПАТ «Кредмаш» 

1. Складіть і оформіть накази з основної діяльності, адміністративно-

господарських і кадрових питань. 

2. Складіть і оформіть лист-запит і лист-відповідь. 

3. Складіть і оформіть протокол і акт. 

4. Складіть однофакторний рейтинг. 

5. Складіть клієнтську базу. 

6. Розробіть тематико-експозиційний план виставки на честь ювілею 

вашої установи та підготуйте інформаційний матеріал: запрошення,  прес-реліз 

та анкети для опитування відвідувачів.  
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Варіант 19 

Об’єкт дослідження: ТОВ «КрАЗ» 

1. Складіть і оформіть накази з основної діяльності, адміністративно-

господарських і кадрових питань. 

2. Складіть і оформіть лист-запит і лист-відповідь. 

3. Складіть і оформіть протокол і акт. 

4. Складіть однофакторний рейтинг. 

5. Складіть клієнтську базу. 

6. Розробіть тематико-експозиційний план виставки на честь ювілею 

вашої установи та підготуйте інформаційний матеріал: запрошення,  прес-реліз 

та анкети для опитування відвідувачів.  

 

 

Варіант 20 

Об’єкт дослідження: ЦНАП 

1. Складіть і оформіть накази з основної діяльності, адміністративно-

господарських і кадрових питань. 

2. Складіть і оформіть лист-запит і лист-відповідь. 

3. Складіть і оформіть протокол і акт. 

4. Складіть однофакторний рейтинг. 

5. Складіть клієнтську базу. 

6. Розробіть тематико-експозиційний план виставки на честь ювілею 

вашої установи та підготуйте інформаційний матеріал: запрошення,  прес-реліз 

та анкети для опитування відвідувачів.  
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Варіант 21 

Об’єкт дослідження: ПП «Лукас» 

1. Складіть і оформіть накази з основної діяльності, адміністративно-

господарських і кадрових питань. 

2. Складіть і оформіть лист-запит і лист-відповідь. 

3. Складіть і оформіть протокол і акт. 

4. Складіть однофакторний рейтинг. 

5. Складіть клієнтську базу. 

6. Розробіть тематико-експозиційний план виставки на честь ювілею 

вашої установи та підготуйте інформаційний матеріал: запрошення,  прес-реліз 

та анкети для опитування відвідувачів.  

 

 

Варіант 22 

Об’єкт дослідження: Торгова мережа «Маркетопт» 

1. Складіть і оформіть накази з основної діяльності, адміністративно-

господарських і кадрових питань. 

2. Складіть і оформіть лист-запит і лист-відповідь. 

3. Складіть і оформіть протокол і акт. 

4. Складіть однофакторний рейтинг. 

5. Складіть клієнтську базу. 

6. Розробіть тематико-експозиційний план виставки на честь ювілею 

вашої установи та підготуйте інформаційний матеріал: запрошення,  прес-реліз 

та анкети для опитування відвідувачів.  
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Варіант 23 

Об’єкт дослідження: магазин одягу «Анжеліка» 

1. Складіть і оформіть накази з основної діяльності, адміністративно-

господарських і кадрових питань. 

2. Складіть і оформіть лист-запит і лист-відповідь. 

3. Складіть і оформіть протокол і акт. 

4. Складіть однофакторний рейтинг. 

5. Складіть клієнтську базу. 

6. Розробіть тематико-експозиційний план виставки на честь ювілею 

вашої установи та підготуйте інформаційний матеріал: запрошення,  прес-реліз 

та анкети для опитування відвідувачів.  

 

Варіант 24 

Об’єкт дослідження: медичний центр «Арніка» 

1. Складіть і оформіть накази з основної діяльності, адміністративно-

господарських і кадрових питань. 

2. Складіть і оформіть лист-запит і лист-відповідь. 

3. Складіть і оформіть протокол і акт. 

4. Складіть однофакторний рейтинг. 

5. Складіть клієнтську базу. 

6. Розробіть тематико-експозиційний план виставки на честь ювілею 

вашої установи та підготуйте інформаційний матеріал: запрошення,  прес-реліз 

та анкети для опитування відвідувачів.  
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Варіант 25 

Об’єкт дослідження: автошкола «Ірбіс» 

1. Складіть і оформіть накази з основної діяльності, адміністративно-

господарських і кадрових питань. 

2. Складіть і оформіть лист-запит і лист-відповідь. 

3. Складіть і оформіть протокол і акт. 

4. Складіть однофакторний рейтинг. 

5. Складіть клієнтську базу. 

6. Розробіть тематико-експозиційний план виставки на честь ювілею 

вашої установи та підготуйте інформаційний матеріал: запрошення,  прес-реліз 

та анкети для опитування відвідувачів.  
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4 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

 

Студент, який навчається без відриву від виробництва, для успішного 

складання іспиту з навчальної дисципліни «Управлінське документознавство» 

повинен виконати ряд завдань та отримати за них відповідну кількість балів. 

Уся інформація для зручності розміщена у таблицях. 

Таблиця 4.1 − Критерії оцінювання контрольної роботи 

Критерії оцінювання тексту контрольної роботи Кількість балів 

Аргументованість вибору дослідження 5  

Грамотність і логічність  викладу  матеріалу 10  

Системність і повнота у розкритті теми 15  

Наявність схем, таблиць, ілюстрацій 10  

Аргументованість висновків 5  

Грамотність викладу, культура оформлення 

посилань 

5 

Усього: 50  

 

Таблиця 4.2 − Процедура захисту контрольної роботи оцінюється за 

такими показниками 

Критерії оцінювання захисту контрольної роботи Кількість балів 

Чіткість, логічність викладу матеріалу 10 

Використання наукової термінології 5 

Вільне володіння матеріалом 5 

Повнота,  вичерпність відповідей 5 

Культура мовлення 5 

Усього: 30 
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Таблиця 4.3 − Оцінювання рівня знань студента за складання іспиту 

Рівень знань Кількість балів 

(20 балів) 

Критерій оцінювання – це рівень 

розкриття завдань білету 

Відмінний 20 90 – 100 % 

Дуже добрий 18 80 – 89 % 

Добрий 15 65 – 79 % 

Задовільний 12 50 – 64 % 

Мінімальний 9 25 – 49 % 

Незадовільний 0 0 – 24 % 
 

Види роботи Кількість балів 

Виконання контрольної роботи 50 

Захист контрольної роботи 30 

Складання іспиту 20 
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5 ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ 

 
 

1. Об’єкт, предмет і завдання управлінського документознавства.  

2. Нормативно-правова база управлінського документознавства.  

3. Розвиток сучасного управлінського документознавства як науки та 

навчальної дисципліни в Україні.  

4. Зв’язки управлінського документознавства з іншими галузями знань. 

5. Поняття «класифікація документів».  

6. Види, схеми класифікації документів.  

7. Диференціація управлінських документів в установі.  

8. Класифікації систем документації: базові, інфраструктурні та 

дисциплінарні.  

9. Державний класифікатор управлінської документації (ДКУД): 

призначення та структура. 

10. Поняття уніфікації та стандартизації управлінських документів.  

11. Основні вимоги до змісту та розташування реквізитів управлінських 

документів.  

12. Рівні стандартизації.  

13. Регламентація процесів уніфікації управлінської документації.  

14. Уніфікація структури документа та методів контролю інформації в 

документах. 

15. Організаційні документи: визначення та основні види.  

16. Розпорядчі документи та їх функції.  

17. Зміст і призначення організаційно-розпорядчих документів.  

18. Основні види організаційно-розпорядчих документів. 

19. Довідково-інформаційні документи в системі управлінської 

документації, їх різновиди. 

20. Поняття й призначення виставок.  

21. Класифікація виставок за часом функціонування та місцем 

демонстрації.  
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22. Загальнокультурні й комерційні виставки.  

23. Загальна організація виставок.  

24. Організація експертизи.  

25. Основні види експертиз за спрямуванням. Комерційна експертиза.  

26. Експертний висновок. 

27. Поняття рейтингу.  

28. Рейтинги як інформаційні документи.  

29. Методика складання рейтингів.  

30. Маніпуляції рейтингами.  

31. Вимоги до клієнтських баз даних.  

32. Складання та робота з клієнтськими базами даних. 

33. Діяльність інформаційних служб органів державної влади та місцевого 

самоврядування.  

34. Законодавство щодо інформаційного супровіду діяльності органів 

державної влади й органів місцевого самоврядування.  

35. Офіційні веб-сайти владних структур.  

36. Обов’язкові елементи веб-сайту міської обласної держадміністрації. 

37. Обмеження доступу до інформації.  

38. Закон України «Про державну таємницю».  

39. Ступені таємності.  

40. Організація доступу до таємної інформації.  

41. Форми допуску до державної таємниці.  

42. Порядок надання допуску до державної таємниці.  

43. Захист службової інформації.  

44. Основні напрямки захисту електронної інформації. 
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