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ВИМОГИ ДО ФОРМ ЗАГАЛЬНОГО ДІЛОВОДСТВА

Роботу з масивом службових документів організовують залежно від
прийнятої на підприємстві, в установі, організації (далі — підприємство)
форми загального діловодства.

Форму організації діловодства на будь	якому підприємстві обира	
ють з урахуванням масштабу діяльності цього підприємства, складу й
територіального розташування його структурних підрозділів, а також
обсягу документообігу.

Існують такі організаційні форми діловодства:
•• централізована;
•• децентралізована;
•• змішана.

Централізована форма організації діловодства

Централізована форма організації діловодства передбачає, що на
підприємстві функціонує спеціалізована служба діловодства й усі техно	
логічні процеси з документами (як	от, приймання й надсилання,
реєстрація та облік, контроль виконання документів, формування справ,
інформаційно	довідкова робота за документами, а також їх поточне
зберігання й підготовка до передавання в архів) зосереджено переваж�
но в цій службі.

Централізація організації діловодства дає можливість працівникам
інших структурних підрозділів підприємства працювати з управ	
лінськими документами, так би мовити, по суті. Це означає, що вони
отримують для виконання вже технологічно опрацьовані документи,
після чого розглядають та аналізують їх зміст, готують на їх підставі

інші документи то	
що. При цьому немає
потреби в самому
структурному підроз	
ділі реєструвати ці
документи та здій	
снювати інші діло	
водні операції, оскіль	

ки вони були здійснені службою діловодства, на яку покладено вико	
нання цих обов’язків. За такої організаційної форми діловодства в
структурних підрозділах не передбачено посади секретаря.
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У структурних підрозділах зберігаються лише документи, потрібні
працівникам для виконання повсякденної роботи. Так само серед них
можуть бути копії вже закінчених у діловодстві документів, які вико	
навці зберігають для власних потреб. При цьому працівники обира	
ють будь	який зручний для них спосіб зберігання виконаних доку	
ментів, оскільки вся важлива інформація, що міститься в оригіналах
документів, зберігається централізовано в службі діловодства.

З погляду організації діловодства централізована форма роботи з до	
кументами є найефективнішою, оскільки забезпечує повний цикл тех	
нологічного опрацювання документів в одному підрозділі підпри	
ємства — службі діловодства.

Така форма дає можливість:
•• упроваджувати єдину систему електронного діловодства;
•• найбільш раціонально використовувати засоби комп’ютерної та

оргтехніки;
•• скорочувати обсяги документообігу;
•• надійно забезпечувати збереженість документаційного фонду

підприємства;
•• кваліфіковано проводити експертизу цінності документів;
•• реалізовувати єдиний порядок відбору й обліку документів, що

підлягають постійному та тривалому (понад 10 років) зберіганню.

У разі впровадження централізованої форми роботи з документами
служба діловодства має бути повноцінним структурним підрозділом
із достатньою кількістю кваліфікованих працівників і сучасним тех	
нічним обладнанням.

Централізована форма організації діловодства застосовується на
підприємствах із незначним або середнім обсягом документообігу —
до 40–60 тисяч управлінських документів на рік.

На підприємствах із великим обсягом документообігу, які мають
складну структуру або територіально роз’єднані структурні підрозділи,
така форма організації діловодства застосовується рідко, оскільки по	
требує значних фінансових витрат і додаткових організаційних за	
ходів.

Децентралізована форма організації діловодства

Децентралізована форма організації діловодства, як видно з назви,
є повною протилежністю централізованій. За децентралізова	
ної форми кожний структурний підрозділ підприємства самостій�
но організовує діловодство, виконує весь комплекс технологічних
процесів і операцій з опрацювання документів, у тому числі прийман	
ня, реєстрацію, відправку документів, а також формування справ, їх
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зберігання, передавання в архів тощо. Для того щоб належно викона	
ти цю роботу, у кожному структурному підрозділі має бути власна,
хоча б невелика, служба діловодства або секретар (особа, яка відпо	
відає за роботу з документами). Якщо такої служби або особи немає,
виконання діловодних функцій у структурному підрозділі покладаєть	
ся на інших працівників, що спричиняє необґрунтовані витрати часу
на виконання роботи не за їхнім фахом.

За децентралізованої форми організації діловодства ускладнюють	
ся пошук документів, контроль за їх виконанням і довідково	інформацій	
на робота, недостатньо забезпечується збереження документів, адже
на підприємстві нема єдиного документаційного фонду.

Децентралізована форма організації діловодства доцільна лише
тоді, коли підприємство має територіально роз’єднані структурні
підрозділи або певну специфіку діяльності (як	от робота з доку	
ментами обмеженого доступу).

Разом із тим чимало невеликих і середніх підприємств, на яких діло	
водство здійснюється стихійно, працюють за системою, подібною до
децентралізованої. У багатьох сучасних компаніях діловодство де	
централізоване настільки, що навіть такі технологічні операції, як

вкладення вихідних
документів у конвер	
ти й написання ад	
рес кореспондентів
на них, виконують фа	

хівці структурних підрозділів. На таких підприємствах зазвичай немає
не лише служби діловодства, яка мала б виконувати ці функції, а
навіть працівника, на якого покладається відповідальність за роботу з
документами.

Змішана форма організації діловодства

Змішана форма організації діловодства передбачає часткову
централізацію. Зазвичай в одному підрозділі — службі діловодства —
здійснюються операції з опрацювання вхідних і вихідних документів,
реєстрації та обліку документів, контролю їх виконання на підставі ре�
золюції керівництва, а також зберігання справ.

Таким чином, у службі діловодства опрацьовуються документи,
що надходять на адресу керівництва підприємства, і ті документи,
які безпосередньо розглядає та підписує керівництво.

Реєстрацію ж та облік документів, що надходять на адресу струк5

турних підрозділів або їх керівників, здійснюють ці структурні

підрозділи.
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Так само вирішують питання формування справ, що фіксуються в
номенклатурі справ, та організації їх оперативного зберігання, а та	
кож користування ними. Отже, документи, що надходять безпосеред�
ньо до структурних підрозділів, у цих же підрозділах опрацьовуються,
реєструються й обліковуються, а також формуються у справи та збе�
рігаються до передавання на архівне зберігання або до закінчення
строків їх тимчасо�
вого зберігання.

Отже, обираючи
змішану форму орга	
нізації діловодства, керівництво підприємства має подбати про ство	
рення служби діловодства — спеціалізованого підрозділу, який здійсню	
ватиме централізоване опрацювання частини документів, або покласти
цю функцію на секретаря, а також про організацію діловодства в кожно	
му структурному підрозділі. Тобто в кожному структурному підрозділі
має бути секретар, який виконуватиме діловодні функції, чи працівник,
на якого разом із основними обов’язками покладатиметься виконання
цих функцій. Лише за таких умов забезпечуватиметься порядок у роботі
з документами.

Важливою умовою ефективності змішаної форми діловодства є
організаційно	методичне керування з боку служби діловодства
(з питань роботи з документами) і постійний контроль за станом
документів у інших структурних підрозділах.

Якщо на підприємстві вибір зроблено на користь змішаної форми ор	
ганізації діловодства, годиться також визначитися, який варіант доціль	
ніший: з більшим чи меншим ступенем централізації. Ураховуючи те, що
централізована форма діловодства має низку переваг, завжди треба
прагнути до більшої централізації роботи з документами. За структурни	
ми підрозділами слід залишати винятково ті процеси й операції, які не	
можливо чи недоцільно централізувати з технічних або інших причин.

Правильний вибір форми організації діловодства дає можливість до	
сягти раціонального використання трудових і технічних ресурсів,
сприяє створенню оптимальних організаційних умов, а також забез	
печує ефективне функціонування й координацію роботи служби діло	
водства та інших структурних підрозділів, правильний розподіл
обов’язків між працівниками підприємства.

ВИМОГИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ДОКУМЕНТООБІГУ

Основна вимога до організації документообігу полягає в тому, що
проходження документів на підприємстві має бути оперативним і здій�
снюватися з мінімальними затратами часу й праці.

ЗМІШАНА ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЛОВОДСТВА

ПЕРЕДБАЧАЄ ЧАСТКОВУ ЦЕНТРАЛІЗАЦІЮ
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Раціональна організація документообігу на підприємстві передба	
чає:

•• прямоточний рух документів (тобто документи мають проходити
найкоротшим шляхом, без зайвих переміщень);

•• скорочення інстанцій, до яких потрапляють документи на своєму
шляху до виконання (зокрема, під час розгляду, реєстрації, погоджен	
ня тощо);

•• одноразовість технологічних операцій з опрацювання документів;
•• раціональне розташування в приміщенні підприємства структур	

них підрозділів і робочих місць.
Виконання зазначених вимог можливе лише за умови централіза	

ції діловодства, ретельно продуманої технології опрацювання докумен	
тів, послідовності виконуваних операцій.

Вельми бажано розробити на підприємстві схему документообігу,
а також маршрутні й технологічні карти на службову документацію.
Наприклад, схема документообігу на невеликому підприємстві

може бути такою:

де — вхідні документи, — вихідні документи.

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

•• через які структурні підрозділи або яких виконавців проходять
певні групи документів (наприклад, договори, акти про надання по	
слуг (виконання робіт));

•• в якій послідовності рухається документ;
•• скільки разів документ потрапляє в той самий структурний підроз	

діл чи до того ж виконавця;
•• які технологічні операції з документом здійснюються в кожному

структурному підрозділі або кожним конкретним виконавцем.

КЛАСИФІКАЦІЯ ТА АНАЛІЗ ДОКУМЕНТОПОТОКІВ

У документообігу будь	якого підприємства виокремлюють такі ос	
новні документопотоки:

26
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•• вхідні документи, одержані від інших підприємств, а також від гро	
мадян;

•• документи, створені на підприємстві.

У свою чергу документи, створені на підприємстві, поділяють на дві

групи:
•• внутрішні, які створені для потреб цього закладу й функціонують

лише в його межах;
•• вихідні, які після створення надсилають іншим юридичним осо	

бам або видають на руки громадянам.
Вхідні документи класифікують за кореспондентами — авторами

документів:
•• документи органів вищого рівня (наприклад, укази й розпоря	

дження Президента України, постанови Кабінету Міністрів України,
накази та листи організації вищого рівня, до сфери управління якої
належить певне підприємство), що містять доручення, вказівки, на	
станови, роз’яснення, зведення;

•• документи підвідомчих підприємств (наприклад, первинна пла	
нова й звітно	статистична документація);

•• документи сторонніх підприємств та інших суб’єктів господарюван	
ня з інформацією щодо вирішення певних питань або вжиття спільних
заходів;

•• звернення (пропозиції, скарги, заяви) громадян;
•• запити на інформацію.
На підставі аналізу вхідних документів за кореспондентами	авто	

рами на підприємстві створюються бази даних постійних корес5

пондентів, з якими здійснюється спільна діяльність і ведеться листу	
вання. У базу, як правило, вводять такі дані: прізвища, імена, по бать	
кові, посади, адреси, номери телефонів.

Окрім того, всі вхідні документи за змістом можна класифікувати на
ініціативні документи й листи5відповіді, тобто документи, отримані
у відповідь на запит підприємства. Ініціативні, у свою чергу, також
поділяють на ті, що потребують виконання й відповіді, та надіслані до
відома.

Залежно від значущості автора та змісту вхідні документи направля	
ють або керівникові підприємства, або певному структурному підрозділу,
або конкретному виконавцю. Таким чином, увесь потік вхідних доку	
ментів розподіляють на кілька груп, кожна з яких має різні шляхи руху й
потребує різної послідовності роботи з ними.

Кому саме слід передати той чи інший документ, визначає служба
діловодства (за наявності такої служби на підприємстві) або сек	
ретар підприємства на стадії попереднього розгляду документів.
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Вихідні документи, як і вхідні, можна класифікувати й аналізувати
за кореспондентами	адресатами. При цьому вихідні документи та	
кож поділяють на такі, що потребують відповіді, та надіслані адреса	
там до відома, зокрема з метою інформування про певні заходи чи
результати.

ОБЛІК ОБСЯГУ ДОКУМЕНТООБІГУ

Облік обсягу документообігу на підприємстві здійснюється з ме	
тою одержання даних для:

•• розрахунку штатної чисельності діловодного персоналу;
•• визначення ступеня завантаженості роботою з документами діло	

водного персоналу підприємства, а також окремих працівників у
структурних підрозділах (у разі децентралізованої чи змішаної форми
організації діловодства);

•• розрахунку ефективності застосування на підприємстві системи
електронного документообігу або визначення необхідності впрова	
дження цієї системи.

Обсяг документообігу на підприємстві визначається з урахуванням
усіх документопотоків за певний період діяльності цього підприємства,
як правило, за рік.

Вхідні документи підраховуються на етапі їх приймання, а вихідні —
на етапі відправлення. Внутрішні документи слід обліковувати за міс	
цем їх підготовки або реєстрації. Це відбувається не лише в службі діло	
водства, а й в інших відповідних структурних підрозділах, зокрема в
бухгалтерії, відділі кадрів, юридичному відділі та ін.

Обліку підлягають абсолютно всі внутрішні службові документи
(акти, заяви, довідки, доповідні записки, звіти, зведення тощо). Та	
кож слід пам’ятати, що кожний документ на підприємстві реєстру	
ється лише один раз.

Оскільки, крім зареєстрованих оригіналів документів, на кожному
підприємстві функціонує багато їх копій, рекомендується підрахову	
вати їх окремо, наприклад, таким чином: 16788/24560, де перше чис	
ло перед дробом — кількість облікованих на підприємстві документів,
друге — кількість копій.

Підрахунок оригіналів, або так званих перших примірників доку	
ментів, ведеться за відповідними реєстраційними формами вхідних,
вихідних і внутрішніх документів.

Утім, для точного визначення обсягу документообігу варто врахову	
вати й документи, що не підлягають реєстрації (наприклад, порядок
денний службових нарад, прейскуранти, прайс	листи, інформаційні
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документи, надіслані до відома), оскільки для їх опрацювання також
потрібно витратити певний час.

Періодичність підрахунку обсягів документообігу визначає
служба діловодства. Це може бути прописано в індивідуальній
інструкції з діловодства на підприємстві.

На великих підприємствах обсяг документообігу обраховують кож	
ного місяця, це дає можливість визначити місяці, коли робота ве	
лася найбільш інтенсивно. На середніх і малих підприємствах до	
статньо підраховувати загальну кількість документів за рік.

Підсумкові дані слід оформити довідкою (додаток). Шаблон довідки
про обсяг документообігу доцільно мати в електронному вигляді
й роздруковувати за необхідності. При цьому можна скористатися
електронними таблицями.

Додаток

Приклад довідки про обсяг документообігу

Канцелярія Заступнику директора
із загальних питань

ДОВІДКА

06.05.2013 № 4
м. Підволочиськ

Про обсяг документообігу
за квітень 2013 року

Завідувач канцелярії Соломенко О. В. Соломенко

Документи
Кількість документів

Разом
оригінали тираж (копії)

Вхідні 28 — 28

Вихідні 124 348 472

Внутрішні 57 243 300

Разом 209 591 800
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1. Яка з форм організації діловодства вважається найефективнішою?
2. За умови запровадження на підприємстві якої з форм організації діло	

водства секретар або канцелярія здійснює централізоване опрацювання лише
частини службових документів?

3. На які дві групи умовно поділяють усі документи, створені на підприємстві?
4. Які потоки документів класифікують за кореспондентами	адресатами й

поділяють на такі, що потребують відповіді та не потребують її?
5. Як часто слід обраховувати обсяг документообігу на великому підприємстві?

Відповіді в наступному номері

Відповіді на запитання для самоперевірки, надруковані в частині 2

1. На секретаря.
2. Фахівці кадрової служби підприємства.
3. У розділі «Організація документообігу».
4. У наказі керівника підприємства «Про затвердження інструкції з діловодства».
5. Щорічно.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

У наступній частині:

•• Приймання й опрацювання вхідних документів
•• Попередній розгляд і розподіл вхідних документів
•• Подання вхідних документів на розгляд і резолюцію керівництву
•• Передання вхідних документів виконавцям
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