
Документаційне обслуговування підприємства 

Модуль 1. Первинна обробка документації 

Тема № 1 Організація діловодного обслуговування 

Тема уроку №3: Дефініція «документ» у межах дисципліни «Документаційне 

обслуговування підприємтва»   

  

Розуміння  поняття  «документ»  випливає  із  чинних нормативних  

документів,  формулювань  науковців  та дослідників. Так, у Законі України 

«Про інформацію», документ —  «матеріальний  носій,  що  містить  

інформацію,  основними функціями  якого  є  її  збереження  та  передавання  

у  часі  та просторі». Таке ж визначення знаходимо і у редакціях ДСТУ.   

Відповідно, за Полем Отле, «документ — це будь-яке джерело 

інформації, передання людської думки, знань незалежно від  того, чи втілене 

воно в матеріально фіксованій формі  або  є провідником  (передавачем)  

інформації  в  часі».  Українське ділове  мовлення  тлумачить  документ  як  

«матеріальний  об’єкт, що містить у зафіксованому вигляді  інформацію, 

оформлений у зведеному  порядку  і  має  відповідно  до  чинного  

законодавства юридичну  силу». Розлого  вивчено  і постежено  становлення 

поняття документ у підручнику Ю. Палехи і Н. Леміш «Загальне 

документознавство». Автори слушно зауважують, що «однією із суттєвих 

особливостей розуміння поняття «документ» є те, що воно має досить твердо 

усталені позначення».   

Зауважимо,  що  в  Академічному  тлумачному  словнику документ 

розуміється як:  

1. Діловий  папір,  що  посвідчує  певний  юридичний  факт, 

підтверджує право на що-небудь, служить доказом чого-небудь // все те, що 

підтверджує що-небудь.  

2. Письмове свідоцтво, що офіційно підтверджує особу.   

3. Письмовий твір, грамота, рисунок і т. ін. як свідчення про щось 

історичне, важливе.  

Отже,  усі  визначення  дефініції  «документ»  у  межах дисципліни 

«Документаційне обслуговування підприємства» розуміються  з огляду на 

його здатність бути матеріальним носієм, що передає інформацію у часі та 

просторі. Необхідно підкреслити, що матеріальний носій є  необхідною  

складовою  документа,  без  якої  він  не  може існувати.   

Поняття  «сервіс»  розуміється  як  усі  види  послуг,  які надаються за 

допомогою певних засобів. Тож, у цілому, дефініція «документаційний  

сервіс»  це  надання  усіх  необхідних документаційних  послуг  (наприклад,  



сервіси  «Готово»).  На сьогодні є актуальним надання саме е-

документаційного сервісу. 

Домашнє завдання:  

1. 1, ст.11-12, конспект 

2. Наведіть приклади інших сервісів документаційного обслуговування. 

Розгорнуто опишіть їх переваги та недоліки. 

 

 

Відповіді надсилати на адресу anylesik@gmail.com. В темі листа 

зазначайте прізвище, групу, назву предмета; в тексті листа – номер та дату 

уроку. 
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Модуль 1. Первинна обробка документації 

Тема № 1 Організація діловодного обслуговування 

Тема уроку №4: Документаційний сервіс в сучасному суспільстві 

Мета: сформувати поняття документаційного обслуговування в сучасному 

суспільстві, розвивати вміння застосовувати теоретичні знання на практиці, 

виховувати інтерес до професії. 

 

Матеріал уроку: 

   

У 1960-х рр. в розвинених країнах стали проявлятися якості нового - 

постіндустріального - суспільства. Динаміка його розвитку в значній мірі 

визначалася вже не індустріально-масовим виробництвом, а наукоємні, 

інформаційними технологіями і зростанням ролі послуг в соціальному і 

культурному сегментах сервісу. Постіндустріальне суспільство 

характеризується появою потужної електронної середовища та 

інформаційних технологій у всіх сферах діяльності. Інформатизація починає 

інтегрувати соціальні, технологічні, економічні, політичні, культурні 

механізми суспільного розвитку. Послуги, пов'язані з поширенням і 

обробкою інформації, утворюють в економіці світового господарства 

масштабний сектор сервісно-інформаційного виробництва. 

Розвиток сервісу в економіці пов'язано з процесом активного 

інвестування в інфраструктурні галузі, які раніше розглядалися як 

знаходяться за рамками власне виробництва: в управлінську діяльність, 

ділові комунікації, підвищення професійної підготовки фахівців, 

корпоративну культуру. 

В кінці XX в. в розвинених країнах було подолано історично склалося 

уявлення про сектор послуг як про другорядне, підпорядкованому і повністю 

залежить від промисловості. Ряд послуг - банківських, фінансових, 

інформаційних, управлінських, комп'ютерних визначається вже в ролі 

ведучих елементів національного розвитку. За оцінками вчених, виробництво 

послуг та інформації в суспільстві в майбутньому значно перевищить 

виробничо-товарний сектор. Домінуюче значення займають виробництво 

знань, духовних цінностей. 

 

Домашнє завдання:  

1. 1, ст.12-13, конспект 

2. Наведіть приклади послуг документаційного обслуговування, які вам 

доводилося отримувати в реальному житті.  

Відповіді надсилати на адресу anylesik@gmail.com. В темі листа зазначайте прізвище, 

групу, назву предмета; в тексті листа – номер та дату уроку. 
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Модуль 1. Первинна обробка документації 

Тема № 1 Організація діловодного обслуговування 

Тема уроку №5: Особливості та характеристика послуг. 

Мета: сформувати поняття послуг в сучасному суспільстві, розвивати вміння 

застосовувати теоретичні знання на практиці, виховувати інтерес до професії. 

 

Матеріал уроку: 

 

Перерахуємо ознаки послуг, які надають сервісної діяльності як 

економічного явища специфічний характер. 

1. Процес надання послуги є особливого роду діяльність, для якої 

характерно партнерська взаємодія виробника і споживача. Результатом цієї 

діяльності виступають користь, блага, особливо значущі для споживача, в 

силу чого він оплачує працю виробника послуг за ринковою вартістю. 

2. Послуги, що надаються носять нематеріальний, невещний характер, 

хоча для виробництва послуг, як правило, необхідні матеріальні ресурси, 

техніка, обладнання. 

3. Послуги не існує до початку їх надання; їх не можна зберігати, 

складувати. Процес виробництва послуги може відбуватися одночасно з 

процесом їх споживання. 

4. Споживач нерідко бере пряму участь в процесі виробництва послуги. 

Наприклад, при забезпеченні перукарень, освітніх, медичних, рекреаційних 

послуг. Однак, генерація цілого ряду послуг можлива і без участі споживача. 

Але він повинен прийняти послугу на завершальному етапі. 

5. Споживач послуги не є власником послуги. Він її споживач. 

6. Надання послуг - це діяльність, тому послуги не можуть бути 

протестовані і оцінені перш, ніж споживач їх отримає. Це не означає, що 

процес надання послуг не регламентований. Багато характеристики і 

показники послуг обговорюються і встановлюються до початку надання 

послуги. 

Зазначені якості роблять послуги і сервісну діяльність в цілому 

особливим видом економічної активності, що вимагає від виробника послуг 

кваліфікації, підприємливості, комунікабельності. В процесі взаємодії зі 

споживачами виробники вдосконалюють прийоми і методи праці і поведінки, 

враховують типові і індивідуальні запити. 

Слід звернути увагу на відмінність понять «послуга» і «сервісний 

продукт». Останнє поняття набагато ширше і частіше за все носить 

комплексний характер, оскільки в його створенні беруть участь різні 

виробники. Крім того, в створенні сервісного продукту можуть брати участь 



технічне обладнання, матеріальні предмети, споруди, навіть навколишнє 

середовище (наприклад, ландшафт, клімат в туристичному продукті). 

Сервісний продукт може генеруватися не тільки на рівні взаємодій 

організацій, а й на рівні відомчому і навіть національному. 

Сфера послуг формує в національній економіці третинний сектор, де 

працівники та сервісні організації взаємодіють з людьми або трудовими 

колективами, орієнтуючись на їхні потреби. Цей сектор включає в себе 

зв'язок, транспорт, торгівлю, державне адміністрування, освіту, охорону 

здоров'я, побутове обслуговування та ін. 

В останні роки сформувався четвертинний сектор, що включає в себе 

науково-дослідні, інформаційно-комунікаційні, телекомунікаційні послуги, 

високоінтелектуальні творчі послуги. 

 

Домашнє завдання:  

1.§1, ст.15-16, конспект 

2. Опишіть сутність та значення послуг в Україні. 

 

Відповіді надсилати на адресу anylesik@gmail.com. В темі листа 

зазначайте прізвище, групу, назву предмета; в тексті листа – номер та дату 

уроку. 

 

  

mailto:anylesik@gmail.com


Модуль 1. Первинна обробка документації 

Тема № 1 Організація діловодного обслуговування 

Тема уроку №6: Особливості та характеристика послуг документаційного 

обслуговування підприємства. 

Мета: сформувати поняття документаційних послуг в сучасному суспільстві, 

розвивати вміння застосовувати теоретичні знання на практиці, виховувати 

інтерес до професії. 

 

Матеріал уроку: 

 

Документаційний сервіс - це, образно висловлюючись, два в одному. І 

інформація, і комунікація, оскільки призначення документа - забезпечувати 

потреби суспільства в інформації та особливих, документних комунікаціях. 

Документні комунікації мають ряд важливих характеристик, а саме: 

достовірністю інформації, що передається та наданої інформації, точністю, 

адресність, актуальністю, системністю. Потреби в інформації з названими 

характеристиками сформували такі соціально-економічні явища, як 

документні ресурси, документопотоки і документообіг - ключові поняття 

документаційного сервісу. 

Інформатизація суспільства внесла певні зміни в ці поняття і в 

технології їх формування і функціонування. 

Одночасно зі значними змінами в сфері документно-комунікаційних 

систем відбувається різке зростання їх значимості. Проблеми обробки, 

використання, зберігання та захисту документованої інформації висунуті в 

ряд стратегічних проблем цивілізації. Це обумовлено важливістю нового 

виду ресурсу - інформаційно-документаційного, необхідного для ефективної 

діяльності окремих організацій, корпорацій, відомств, соціальних груп, 

державного апарату, суспільства в цілому. Під інформаційно-документаційне 

ресурсом розуміється систематизована документована інформація, що 

циркулює в документних комунікаційних системах. 

 

 

Домашнє завдання:  

1.§1, ст.16-17, конспект 

2. Опишіть сутність та значення документаційного обслуговування для 

підприємтв. 

Відповіді надсилати на адресу anylesik@gmail.com. В темі листа 

зазначайте прізвище, групу, назву предмета; в тексті листа – номер та дату 

уроку. 
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