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ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ДОКУМЕНТООБІГУ 

ТА УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Організація управління підприємством і його доку-
ментообіг тісно пов’язані між собою і взаємозалежні. 
Упорядкованість документообігу значно підвищує ефек-
тивність роботи управлінського апарату підприємства.

Від чіткості й оперативності руху, опрацювання до-
кументів та їх передання на виконання залежить швид-
кість отримання інформації, потрібної для ухвалення 
управлінського рішення. Недосконалий, недостатньо 
продуманий документообіг гальмує управлінський 
процес у цілому, адже на передавання документів з 
однієї інстанції до іншої витрачається в кілька разів 
більше часу, ніж на роботу з ними.

Сьогодні ми детально ознайомимося з вимогами до органі-
зації документообігу, розглянемо класифікацією документо-
потоків підприємства, а також навчимося розроб ля ти схе му 
документообігу та правильно обраховувати його обсяг
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Своєю чергою, усталена на конкретному підприємстві сис-
тема управління значною мірою впливає на організацію доку-
ментообігу.

Приклад

Якщо керівник підприємства вимагає, щоб усі отримані 
документи спершу передавалися йому на розгляд, і тільки він 
призначає виконавця, то шлях проходження документів на під-
приємстві буде багатоступінчастим і довгим.

За умови ж чіткого розподілу функціональних обов’язків 
між керівником підприємства, його заступниками, структур-
ними підрозділами і персоналом значна частина документів 
відразу надходить до відповідних заступників або до структур-
них підрозділів та безпосередніх виконавців. У такому разі 
шлях документів буде значно коротшим. Так само від існую-
чого на підприємстві порядку розподілу обов’язків і делегу-
вання повноважень працівникам залежить рух документів під 
час їх погодження та підписання.

Оптимізації документообігу можна 
досягти, скоротивши кількість інстан-
цій, через які проходять документи, 
зменшивши кількість операцій з опра-
цювання документів і прискоривши їх, 
а також скоротивши обсяг документо-
обігу за рахунок застосування бездоку-
ментних зв’язків (телефон, факс, елек-
тронна пошта, особисті переговори).

Крім того, удосконаленню доку-

ментообігу сприяють:
— чіткий розподіл функцій між структурними підрозділами 

підприємства;
— скорочення внутрішнього листування;
— автоматизація діловодства.

Зразкове діловодство

НАША ДОВІДКА

Документообіг — це рух службових 

документів в установі від часу 

їх створення чи одержання до 

часу завершення виконання 

або надсилання (Національний 

стандарт України «Діловодство 

й архівна справа. Терміни 

та визначення понять» 

(ДСТУ 2732:2004).

Треба знати!

Завдяки автоматизації діловодних процесів на підприємстві продуктивність 
праці персоналу зростає на 25–50 %, при цьому на 75 % менше часу ви-
трачається на опрацювання одного документа.
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ВИМОГИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ДОКУМЕНТООБІГУ

Основна вимога полягає в тому, що проходження докумен-
тів на підприємстві має бути оперативним і здійснюватися з 
мінімальними витратами часу і праці.

Раціональна організація документообігу на 

підприємстві передбачає:

— прямоточний рух документів (тобто документи 
мають проходити найкоротшим способом, без зайвих 
переміщень);

— скорочення інстанцій, до яких потрапляють до-
кументи на шляху до виконання (зокрема під час роз-
гляду, реєстрації, погодження тощо);

— одноразовість технологічних операцій з опра-
цювання документів;

— раціональне розташування у закладі структур-
них підрозділів та робочих місць.

Виконання зазначених вимог можливе лише за умови цен-
тралізації діловодства, ретельно продуманої технології опра-
цювання документів, послідовності виконуваних операцій.

Бажано розробити на підприємстві схему документообігу, 
а також маршрутні й технологічні карти на службову докумен-
тацію. Наприклад, схема документообігу на невеликому 

підприємстві може бути такою*:

Зразкове діловодство

Схема

* На схемі використано такі умовні позначки: — вхідні документи, — вихідні 
документи.

Керівництво підприємства

Канцелярія Виконавці
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Складання маршрутних схем на окремі потоки (групи 
документів) допомагає з’ясувати такі питання:

— через які структурні підрозділи або яких виконавців про-
ходять певні групи документів (як-от, договори, акти про на-
дання послуг/виконання робіт);

— у якій послідовності рухається документ;
— скільки разів документ потрапляє в той самий структур-

ний підрозділ чи до того самого виконавця;
— які технологічні операції з документом здійснюються в 

кожному структурному підрозділі або кожним конкретним ви-
конавцем.

КЛАСИФІКАЦІЯ ТА АНАЛІЗ ДОКУМЕНТОПОТОКІВ

У документообігу будь-якого підприємства виокремлюють 
такі основні документопотоки:

— вхідні документи, одержані від інших підприємств, уста-
нов та організацій (далі — підприємство), а також від гро-
мадян;

— документи, створені на підприємстві.

Своєю чергою, документи, створені на підпри-

ємстві, розподіляють у дві групи:

— внутрішні, які створені для потреб цього закла-
ду й функціонують лише в його межах;

— вихідні, які після створення надсилають іншим 
юридичним особам або видають на руки громадянам.

Вхідні документи класифікують за кореспондентами — 
авторами документів:

— документи органів вищого рівня (укази й розпоряджен-
ня Президента України, постанови й розпорядження Кабінету 
Міністрів України, накази й листи організації вищого рівня, до 
сфери управління якої належить певне підприємство), що міс-
тять доручення, вказівки, настанови, роз’яснення, зведення;

— документи підвідомчих підприємств (первинна планова 
і звітно-статистична документація);

— документи сторонніх підприємств та інших суб’єктів гос-
подарювання з інформацією щодо вирішення певних питань 
або вжиття спільних заходів;

— звернення громадян (пропозиції, скарги, заяви);
— запити на інформацію.

Зразкове діловодство
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На підставі аналізу вхідних документів за кореспондентами-
авторами на підприємстві створюються бази даних постій-

них кореспондентів, з якими здійснюється спільна діяльність 
і ведеться листування. У базу зазвичай уводять такі дані: по-
сада, прізвище, ім’я, по батькові, адреса, номер телефону.

Окрім того, всі вхідні документи за змістом можна класи-
фікувати на ініціативні документи та листи-відповіді, тобто 
документи, отримані у відповідь на запит підприємства. Ініці-
ативні, своєю чергою, поділяються на ті, що потребують ви-
конання й відповіді, та надіслані до відома.

Залежно від значущості автора і змісту вхідні документи 
скеровують керівникові підприємства, або певному структур-
ному підрозділу, або конкретному виконавцеві. Таким чином, 
увесь потік вхідних документів розподіляють на кілька груп, 
кожна з яких має свої шляхи руху й потребує неоднакової по-
слідовності роботи з ними.

Зразкове діловодство

Треба знати!

Кому саме слід передати той чи інший документ, визначає служба діло-

водства (якщо є така служба на підприємстві) або секретар підприєм-

ства на стадії попереднього розгляду документів.

Вихідні документи, як і вхідні, можна класифікувати й ана-
лізувати за кореспондентами-адресатами. При цьому вихідні 
документи теж поділяють на такі, що потребують відповіді, та 
надіслані адресатам до відома, зокрема з метою інформуван-
ня про певні заходи чи результати.

ОБЛІК ОБСЯГУ ДОКУМЕНТООБІГУ

Облік обсягу документообігу на підприємстві здійснюєть-
ся задля здобуття даних для:

— розрахунку штатної чисельності діловодного персоналу;
— визначення ступеня завантаженості роботою з докумен-

тами діловодного персоналу підприємства, а також окремих 
працівників у структурних підрозділах;

— розрахунку ефективності застосування на підприємстві 
системи електронного документообігу або визначення потре-
би впровадження цієї системи, якщо раніше її не було впро-
ваджено.

Обсяг документообігу на підприємстві визначається з ура-
хуванням усіх документопотоків за певний період діяльності 
цього підприємства, зазвичай за рік.
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Вхідні документи підраховуються на етапі їх приймання, 
а вихідні  на етапі відправлення. Внутрішні документи слід 
обліковувати за місцем підготовки або реєстрації. Це відбува-
ється не лише у службі діловодства, а й в інших відповідних 
структурних підрозділах, зокрема в бухгалтерії, відділі кадрів, 
юридичному відділі тощо. При цьому обліку підлягають абсо-
лютно всі внутрішні службові документи, зокрема акти, заяви, 
довідки, доповідні записки, звіти, зведення тощо.

Зразкове діловодство

Треба знати!

Кожний документ на підприємстві реєструється лише один раз.

Крім зареєстрованих оригіналів документів, на підприєм-
стві функціонує багато копій цих документів, тому рекоменду-
ється підраховувати їх окремо, наприклад так: 16788/24560. 
При цьому через дріб відділяється кількість облікованих на під-
приємстві документів від кількості копій.

Підрахунок оригіналів або так званих перших примірників 
документів ведеться за відповідними реєстраційними форма-
ми вхідних, вихідних та внутрішніх документів. Утім для точні-
шого визначення обсягу документообігу варто враховувати й 
документи, що не підлягають реєстрації (як-от, порядок денний 
службових нарад, прейскуранти, прайс-листи, інформаційні 
документи, надіслані до відома), оскільки для їх опрацювання 
працівникам підприємства теж треба витрачати робочий час.

Періодичність підрахунку документообігу визначає служба 
діловодства. Це може бути прописано в індивідуальній інструк-
ції з діловодства на підприємстві.

Треба знати!

На великих підприємствах обсяг документообігу обраховують щоміся-

ця, це дає можливість визначити місяці, коли робота велася найбільш ін-
тенсивно. На середніх та малих підприємствах достатньо підраховува-
ти загальну кількість документів за рік.

Підсумкові дані слід оформити довідкою (додаток). Ша-
блон довідки про обсяг документообігу доцільно ввести у 
пам’ять комп’ютера і роздруковувати з доцільною періодич-
ністю. При цьому можна скористатися електронними табли-
цями.
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ОСНОВНІ ЕТАПИ ДОКУМЕНТООБІГУ

Документообіг кожного конкретного підприємства органі-
зовується за певною схемою, складовими якої є кілька етапів 
опрацювання документів, а саме:

— приймання та первинне опрацювання вхідних документів;
— попередній розгляд і розподіл документів;
— реєстрація документів;

Зразкове діловодство

Канцелярія Заступникові директора
 із загальних питань
ДОВІДКА

01.11.2012 № 10
м. Дніпропетровськ

Про обсяг документообігу
за жовтень 2012 року

Документи
Кількість документів

Разом
оригінали тираж (копії)

Вхідні 28 – 28

Вихідні 124 348 472

Внутрішні 57 243 300

Разом 209 591 800

Завідувач канцелярії Неслухайко А. П. Неслухайко

Додаток

А ЯК У ЗАКОНОДАВСТВІ...

Типова інструкція з діловодства у центральних органах виконавчої вла-
ди, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах вико-
навчої влади, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 30 лис-
топада 2011 року № 1242

«Порядок документообігу регламентується інструкцією установи, регла-
ментами роботи установи, положеннями про структурні підрозділи, посадо-
вими інструкціями» (п. 142).

«Організація документообігу у разі застосування засобів автоматизації 
діловодства повинна забезпечити сумісність традиційного та автоматизова-
ного способу опрацювання документів із можливостями засобів автомати-
зації діловодства» (п. 144).
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— контроль за виконанням документів;
— інформаційно-довідкова робота за документами;
— організація проходження внутрішніх та вихідних до-

кументів;
— відправлення документів.

Зразкове діловодство

Треба знати!

Кожний з етапів документообігу може бути організовано на підприємстві 
як традиційним способом, так і за допомогою автоматизованих систем.

ПЕРЕВІР СЕБЕ

ТЕСТИ

1. У якій формі має укладатися трудовий договір з неповнолітнім 

працівником?

А. Як в усній, так і в письмовій.
Б. Тільки в письмовій.
В. У формі контракту.

2. Чи зобов’язаний роботодавець укладати трудовий договір у пись-

мовій формі, якщо цього вимагає працівник?

А. Так.
Б. Ні.

3. Чи вважатиметься договір укладеним, якщо наказу чи розпоря-

дження про прийняття працівника на роботу не було видано?

А. Так, за будь-яких обставин.
Б. Так, якщо працівника фактично було допущено до роботи.
В. Ні.

4. Який документ, що посвідчує особу, громадянин зобов’язаний по-

дати при укладенні трудового договору?

А. Лише паспорт громадянина України.
Б. Будь-який документ, що посвідчує особу.

5. Чи є правовою підставою відмови в укладенні трудового договору 

відсутність у громадянина трудової книжки?

А. Так.
Б. Ні.

Правильні відповіді див. на с.

Підготував Микола Бойко,
доцент Інституту післядипломної освіти

Київського національного університету імені Тараса Шевченка

і і


