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Тема уроку № 1-2

Діловодство (документаційне 
забезпечення управління, справочинство).

Документ.



 Діловодство (документаційне забезпечення 

управління, справочинство) — діяльність 

окремих працівників або підрозділів щодо створення 

документаційно-інформаційної бази на різних носіях для 

використання управлінським апаратом у процесі 

реалізації його функцій у процесі здійснення управління 

підприємством.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA


Документ

 Документ — це засіб закріплення різними способами на спеціальному 

матеріалі інформації про факти, події об'єктивної дійсності та 

розумової діяльності людини. Залежно від матеріалу, що 

використовується для фіксування інформації, розрізняють документи 

на паперовій основі, на фотоплівці, магнітній стрічці, 

дискеті, лазерному диску тощо.

 Діловодство складається з таких двох моментів:

 ♦ документообігу;

 ♦ системи документування

 Під діловодством розуміють діяльність апарату управління 

підприємства, що охоплює питання документування та організації 

роботи з документами в процесі здійснення ним управлінських 

функцій.

 Суб'єктами документаційного забезпечення управління є органи 

державної влади, місцевого самоврядування, підприємства, установи 

та організації незалежно від форми власності, об'єднання громадян, 

фізичні особи, які здійснюють документування та організацію роботи з 

документами.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C


Класифікація документів
 Документи, задіяні в документаційному забезпеченні управління можуть 

бути класифіковані за такими ознаками:

 за змістом: з адміністративних питань, з бухгалтерського обліку, 

планування та ін.;

 за походженням: службові, особисті;

 за терміновістю: термінові, нетермінові;

 за доступністю: секретні, особливо секретні, для службового використання, 

несекретні;

 за формою: типові, індивідуальні;

 за термінами зберігання: тимчасового зберігання довготермінового, 

постійного;

 за характером інформаційних зв'язків: вхідні, вихідні, внутрішні;

 за типом носіїв: паперові, електронні; стрічкові

 за назвою: акти, інструкції, протоколи, накази, звернення та ін.



Діловодство
 Діловодство — сукупність процесів, що забезпечують документування 

управлінської інформації і організацію роботи зі службовими 

документами

 Діловодство — Робота з документами від початку їх утворення до здачі 

в архів.

 Основними завданнями служби діловодства є встановлення єдиного 

порядку роботи з документами в установі, документаційне забезпечення 

на основі використання сучасної техніки, автоматизованої технології 

роботи з документами і скорочення кількості документів. 

Єдина номенклатура посад службовців визначає ряд посад працівників 

діловодства: начальник канцелярії, помічник керівника установи, 

методист, завархіву, архіваріус, редактор, коректор, інспектор, 

секретар, діловод, стенографістка, друкарка, експедитор, кур'єр тощо. 

Значення діловодства як однієї зі сфер управлінської діяльності 

визначає ряд чинників, перш за все його універсальність. Основу 

інформаційної сфери будь-якого підприємства, організації, фірми 

складають традиційні машинописні, рукописні, друковані документи. 

Інформація, яку вони містять, може бути використана тільки внаслідок 

здійснення ряду діловодних операцій. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0


Документообіг

Документообіг — це рух службових документів з часу їх створення або одержання 
суб'єктом документаційного забезпечення управління до часу завершення 

виконання, надсилання або знищення.

Документообіг в установі існує у вигляді потоків документів, які циркулюють 
між пунктами опрацювання інформації (керівниками установи і структурних 

підрозділів, фахівців) і пунктами технічного опрацювання документів 
(експедиція, машбюро, копіювально-розмножувальна служба).

Розрізняють потоки:

- вхідних документів (документи, які надходять з інших (вищих) інстанцій і які 
скеровуються керівникам, структурним підрозділам, окремим виконавцям);

- вихідних документів (документи, створені в установі для скерування адресатам 
за її межами);

- внутрішніх документів (документи, які створені і циркулюють в установі та не 
виходять за її межі).

Будь-який документ, незалежно від того потоку, у якому він знаходиться 
(проектному, технологічному, нормативному, адміністративному, 

фінансовому), має прямий або опосередкований зв'язок з продукцією 
підприємства. 



Документопотік
Документопотік — це потік документів, які циркулюють між пунктами 

опрацювання і створення інформації (керівниками організації і 
структурних підрозділів, спеціалістами) і пунктами технічного 
опрацювання документів (експедицією, секретаріатом, канцелярією тощо).

Виділяють три основних документальних потоки:

документопотік вхідних документів (листи, угоди, рекламні оголошення, відомчі 
розпорядження та інструкції тощо). Більша частина документів, які 
обробляються, адресовані керівнику підприємства (85-90 %), тільки 10-15 
% — заступникам керівника, керівникам структурних підрозділів і 
конкретним виконавцям;

документопотік внутрішніх документів — з одного підрозділу в інший (накази, 
розпорядження, інструкції керівництва, службові записки, акти тощо);

документопотік вихідних документів, який спрямовується у зовнішнє 
середовище (листі та відповіді на листи, угоди, звіти, контракти, прес-
релізи тощо).

Документопотік характеризується такими параметрами:

змістом або функціональною належністю;

структурою;

режимом або циклічністю;

спрямованістю;

обсягом.



 Зміст документопотоку характеризується складом документів, які 
до нього входять і складом інформації, яка закріплена у цих документах.

 Структура документопотоку описується ознаками, відповідно до яких 
документи можуть бути класифіковані, індексовані, сформована система 
довідкового апарату за документами організації. Структура 
документопотоків відповідає функціонально-цільовому призначенню 
документів, які його складають.

 Режим або циклічність документопотоку визначається зміною у часі його 
інформаційного навантаження. Зміни можуть бути пов'язані із сезонним 
зменшенням ділової, політичної, управлінської активності, внутрішніми 
ритмами роботи організації.

 Напрям документопотоку залежить від конкретної технологічної ланки 
опрацювання документів: (документи, що реєструються і документи, що 
не реєструються; документи з контролем виконання і без контролю 
тощо). На напрям документопотоку впливає також спосіб оцінки і 
засвідчення документів, які складають цей потік: узгодження, 
затвердження, ознайомлення тощо.

 Об'єм документопотоку вимірюється кількістю документів або обсягом 
інформації, яка міститься в документах (аркуші, знаки, кількість 
доручень, виконавців тощо) за певний період. Зміни можуть бути 
пов'язані із сезонним зменшенням ділової, політичної, управлінської 
активності, внутрішніми ритмами роботи організації.



Домашнє завдання

Написати конспект уроку , 

навести приклади документів, 

відповідно їх класифікації. 

Фото конспекту уроку надіслати 

на електронну адресу : 

irinanikolaevna1977@ukr.net


