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1. Призначення та класифікація документів. Документообіг. 

Документ – це письмовий діловий текст про факти, події, явища об’єктивної 

дійсності, який побудовано за певною схемою та який виконує конкретну, тільки 

йому властиву, функцію. 

Документ має бути достовірним, переконливим, належним чином 

відредагованим й оформленим, повинен містити конкретні й реальні пропозиції та 

вказівки. 

Робота з документами є невід'ємною частиною діяльності будь-якої 

організації. Документ є візитною карткою,  додатковою рекламою, частиною 

іміджу підприємства, організації, фірми тощо. Соціальна функція ділового 

мовлення (письмового та усного) дуже важлива:  ділове мовлення 

використовується у суспільних відносинах людей, слугує для взаємозв'язків у 

галузі політичних, економічних, соціальних і культурних відносин. Якість 

службового документа безпосередньо впливає на характер виробничої діяльності 

та на її результати, і від ефективності роботи з документами значною мірою 

залежать успіхи кожної організації. Тому з появою документів почалась 

регламентація роботи з ними, яку тепер прийнято називати діловодством, або 

справочинством. 

Кожен документ має свій зміст і належить до певного типу. За останньою 

ознакою документи можуть бути систематизовані так, як це показано на схемі: 

 
Найважливішою класифікаційною ознакою документа є його зміст, зокрема 

належність зафіксованої в ньому інформації до певного предмета чи до напряму 

діяльності. Відповідно до цього виокремлюють різні види документів: 

1. За найменуванням - заява, лист, телеграма, службова записка, протокол. 

2. За походженням - службові (офіційні) та особисті документи. Службові 

документи створюються організаціями, підприємствами та службовими особами, 

які їх представляють. Особисті документи створюють окремі особи, вони не 

стосуються сфери їхньої службової діяльності. 

3. За призначенням - щодо особового складу (заява, автобіографія, резюме, 

наказ), довідково-інформаційні (довідка, службова записка, протокол, витяг із 

протоколу, телеграма, факс, стаття), обліково-фінансові (акт, доручення, розписка, 

список, таблиця), розпорядчі (постанова, ухвала, вказівка, розпорядження), 

організаційні (положення, статут, інструкція), господарсько-договірні (договір, 

трудова угода, контракт). 

Документ 

Носії інформації: 

 паперові 

 магнітні 

Дані: 

 первинні 

 зведені 

Місце: 

 Внутрішні 

 зовнішні 



4. За формою - стандартні (типові) й індивідуальні (нетипові). Стандартні 

документи мають однакову форму й заповнюються в певній послідовності й за 

однаковими правилами. Індивідуальні документи створюються в кожному 

конкретному випадку для вирішення проблем в окремих ситуаціях. їх друкують 

або пишуть від руки. 

5. За терміном виконання - звичайні безстрокові, термінові, дуже термінові. 

6. За ступенем гласності - для загального користування, для службового 

користування, таємні, цілком таємні. 

7. За стадіями створення - оригінали й копії. Оригінал - основний вид 

документа, перший і єдиний його примірник. Копія - це точне відтворення 

оригіналу. Різновидами копії е відпуск, витяг, дублікат. Відпуск - повна копія 

відправленого з установи документа, яка залишається у відправника. Коли виникає 

потреба відтворити не весь документ, а лише його частину, роблять витяг. Дублікат 

- це другий примірник документа, виданий у зв'язку з втратою оригіналу. 

Юридично оригінал і дублікат рівноцінні. 

8. За терміном зберігання - тимчасового (до 10 років), тривалого (понад 10 

років), постійного зберігання. 

9. За структурними ознаками: 

- регламентовані (стандартні) - Регламентованою називається документація, 

що складена за певним зразком (це стосується не лише стандартних аспектів 

змісту, а й формату паперу, складу реквізитів та ін.). Регламентований лист, 

наприклад, завжди фіксує регулярну виробничу або управлінську ситуацію та 

реалізується у формі стандартних синтаксичних конструкцій. 

- нерегламентовані (нестандартні) -  нерегламентований лист, як правило, 

стосується якоїсь непередбаченої ситуації.  

Усі основні документи повинні друкуватися на бланках.  

10. За ступенем регламентації та стандартизації документи поділяються 

на три групи:  

1.Документи, які відповідають точним стандартам; якщо один із стандартів не 

витримується – документ не матиме юридичної сили (посвідчення особи, свідоцтво 

про народження, диплом та ін.).  

2. Документи, в яких відсутня така суворість, але для зручності та швидкості 

їх використання чи обробки частина інформації готується заздалегідь (трудова 

угода, квитанція, студентський квиток та ін.).  

3. Документи з певною формою побудови, загальними принципами укладання; 

текст і мовні засоби автор-укладач добирає сам (характеристика, автобіографія, 

розписка, доручення, лист, оголошення та ін.). 

 Документоо́біг — це рух документів в установі від моменту створення або 

від одержання зі сторони до моменту передачі на зберігання до архіву. 

Об'єм документообігу складається з вхідних, вихідних та внутрішніх 

документів, які оброблені за період одного календарного року. 

Основні етапи документообігу: 

 прийом вхідної кореспонденції; 

 обробка та реєстрація документів; 



 контроль виконання документів; 

 обробка та відправлення вихідної кореспонденції. 

Загальна кількість документів кожного потоку за певний період часу (місяць, 

квартал, рік) становить обсяг ДО. 

 

2. Загальні правила оформлення документів. Стиль ділового листування. 

За структурою листи можна підрозділити на регламентовані (стандартні) і 

нерегламентовані (нестандартні). 

Регламентовані листи складаються за певним зразком. При цьому 

дотримуються жорсткі вимоги до формату паперу, складу реквізитів, структурних 

частин, оформлення всіх елементів листа. Більшість офіційних листів мають строго 

певний вид і характер. При складанні таких листів використовуються конкретні 

мовні формули. 

Регламентація структури офіційних листів в більшості випадків є результатом 

багаторічної практики ділового листування. Cтандартизація листування має 

позитивні результати. Наприклад, у разі використання в однотипних ситуаціях 

стандартних послань скорочується час на складання тексту листа відправником, 

читання і розуміння одержувачем. 

Дуже часто обмін знаннями підривається на початковому етапі. Недостатнє 

вміння викласти інформацію у письмовій формі може зруйнувати процес, 

зробивши інформацію складною для розуміння, збільшивши час, необхідний для 

усвідомлення того, що сказано. 

Більшість менеджерів вважають, що вони добре вміють висловлювати думки в 

письмовій формі, однак часто весь їхній досвід полягає в написанні довгих 

формальних звітів. У швидко мінливому бізнесі потрібно інше. Компанія Toyota, 

наприклад, залежить більшою мірою від письмових комунікацій в процесі 

розробки продукту. Однак вона не страждає від масиву паперової роботи, з якою 

ми асоціюємо бюрократію. У більшості випадків інженери пишуть короткі, строгі 

звіти на одному боці аркуша А4. Усі звіти створені за загальним шаблоном, тому 

кожен знає, де знайти певні проблеми, відповідального інженера або підрозділ, 

результати аналізу та рекомендації. Стандартний формат також допомагає 

інженерам переконатися, що вони висвітлили важливі аспекти. Результатом є чітка 

заява проблеми та її рішень, які доступні не тільки учасникам даного проекту, але і 

їх колегам з інших підрозділів.  

Нерегламентовані листи використовуються в діловому листуванні рідше, 

ніж регламентовані. Вони мають більш вільну форму, структуру і стиль викладу. 

Як правило, нерегламентовані листи пишуться в ситуаціях, відмінних від типових, 

стандартних. З цим і пов'язана потреба додаткових роз'яснень, використання більш 

виразних мовних засобів. Проте в таких листах теж застосовуються традиційні 

мовні формули. Прикладом нерегламентованих листів може служити: рекламний 

лист, прес-реліз, пакет пропозицій. 

При складанні ділового листа важливо дотримуватися конкретного правила. 

Лист має бути побудовано в наступній логічній послідовності: викликати увагу, 

викликати інтерес, викласти суть, сформулювати бажану дію. 

У діловому листуванні існує ряд загальноприйнятих правил оформлення 

ділового листа: 



1.Службові листи пишуть на чистому бланку або аркуші паперу лише з його 

лицевої сторони. 

2.У міжнародній практиці писати довгі листи не прийнято, але якщо лист 

більше однієї сторінки, то в кінці аркуша треба поставити «Далі буде» («Contitued 

over»). 

3. Кожна сторінка, крім першої, нумерується арабськими цифрами. 

4. Службові листи друкуються на машинці, комп’ютері, передаються факсом. 

Завширшки поля з лівого боку — не менше 2 см. Текст друкується через 1,5 чи 2 

інтервали. Абзац із крайнього рядка — 5 інтервалів, а звертання до адресата 

пишеться без абзацу. 

5. Вихідна інформація офіційного характеру не повинна містити будь-яких 

позначок, ініціалів машиністки, номерів телефонів тощо. Позначки припустимі 

тільки на 2-у чи 3-у примірнику листа, які залишаються. 

6. У тексті не допускаються виправлення, підчищення. 

7. Конверти мають бути відповідного розміру й кольору. Траурні конверти (із 

чорною прокладинкою всередині) прийнято використовувати за призначенням. 

8. Резолюції на всіх видах вхідної кореспонденції робляться олівцем або на 

окремих аркушах паперу та приколюються. 

9. Лист складається текстом усередину. Найважливіші ділові листи бажано не 

перегинати, а надсилати у великих цупких конвертах. Менш офіційні можна 

складати, бажано не більше ніж удвічі. 

10. Підписуються тільки офіційні привітання. Вітальні листівки надсилаються 

без офіційних підписів. 

11. На телеграфний запит відповідь необхідно дати протягом 3-х днів, на лист 

— протягом 1—2 днів. Якщо запит вимагає детального розгляду, то протягом 3-х 

днів слід повідомити, що лист прийнято до відома, і дати остаточну відповідь 

протягом 30 днів 

 

3. Шаблони, формуляр-зразки та реквізити документа 

Документи з високим рівнем стандартизації створюють за затвердженою 

формою, тобто відповідно до формуляра-зразка.  

Кожний документ складається з окремих елементів, які називаються 

реквізитами. 

Сукупність реквізитів, розташованих у певній послідовності на бланку, 

називається формуляром. Формуляр-зразок — це модель побудови однотипних 

документів.  

Склад обов'язкових реквізитів у разі потреби може бути доповнений такими 

відомостями: виконавці; розписка виконавця про одержання документа; хід 

виконання; додатки.  

Розрізняють два основні види формулярів — з поздовжнім і кутовим 

розміщенням реквізитів. У різних типах документів склад реквізитів неоднаковий. 

Він залежить від змісту, призначення і способу обробки документа. Кожному 

реквізиту відведене певне місце. Це робить документи зручними для зорового 

сприйняття, спрощує їх опрацювання.  

Для документів з високим рівнем стандартизації друкарським або іншим 

способом виготовляють бланки, які містять трафаретний текст. Бланки 

виготовляють згідно з вимогами державних стандартів. 



Бланк — це друкована стандартна форма документа з реквізитами, що містять 

постійну інформацію. 

Бланки документів виготовляють на білому папері високої якості, друкують 

фарбами насичених кольорів. Дозволено виготовляти бланки за допомогою 

комп'ютерної техніки. 

Можна використовувати два варіанти розташованості реквізитів - кутовий і 

поздовжній. 

Розташування реквізитів треба розміщувати одним із способів: 

- сцентрованим (початок і кінець кожного рядка реквізиту однаково віддалені 

від меж зони розташованості реквізитів); 

- прапоровим (кожний рядок реквізиту починається від лівої межі зони 

розташованості реквізитів). 

Встановлюють такі види бланків документів:  

- загальний бланк для створювання різних видів документів (без зазначення у 

бланку назви виду документа), крім листа; 

 - бланк листа; 

 - бланк конкретного виду документа (із зазначенням у бланку назви виду 

документа), крім листа. 

На основі загального бланка організації можна розробляти бланки 

структурного підрозділу організації або бланки посадової особи у тому разі, якщо 

керівник підрозділу чи посадова особа має право підписувати документи. 

Обов'язковому обліку підлягають пронумеровані бланки.  

Порядкові номери проставляються нумератором,  друкарським або іншим  

способом  на  нижньому  полі  зворотного боку бланка або на лівому полі 

лицьового боку бланка. 

Рішення про   необхідність   обліку   бланків,   виготовлених установою  за  

допомогою комп'ютерної  техніки,  приймає керівник установи. Особи, які 

персонально відповідають за облік, зберігання та використання бланків,  

визначаються керівником установи, про що видається розпорядчий документ.  

Деякі  внутрішні документи (заяви працівників,  доповідні записки,  довідки 

тощо) та документи,  що  створюються  від  імені кількох установ, оформлюються 

не на бланках.  

Будь-який окремий документ складається з ряду складових елементів, які 

називаються реквізитами: найменування виду документа, автор, адресат, 

заголовок, текст, дата, підпис, резолюція та ін.  

Під час підготовки, оформлення та опрацювання документів застосовують 

реквізити, що відповідають призначенню документа. 

Розрізняють постійні та змінні реквізити документа. Постійні реквізити 

друкуються під час виготовлення бланка, змінні фіксуються на бланку в процесі 

заповнення. Різні документи мають різний набір реквізитів.  

 У Національному стандарті України «Державна уніфікована система 

документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. 

Вимоги до оформлення документів. ДСТУ 4163-2003» зазначено: «Реквізит – це 

обов’язковий елемент оформлення офіційного документа. Реквізити у документі 

розміщують з урахуванням послідовності операцій його підготовки, оформлення i 



виконання. Кожному реквізиту, який містить постійну інформацію, відводиться 

суворо обмежений обсяг аркуша, достатній для розміщення максимальної кількості 

друкованих знаків». Складання й оформлення документів передбачає додержання 

вимог, що висуваються до реквізитів, інакше документ не матиме юридичної сили. 

Державний стандарт України має 32 реквізити:  

1 – зображення Державного Герба України; 

2 – зображення емблеми організації; 

3 – зображення нагород; 

4 – код організації; 

5 – код форми документа; 

б – назва міністерства чи відомства; 

7 – назва підприємства (структури); 

8 – назва структурного підрозділу; 

9 – довідкові дані про установу (індекс, поштова адреса, номер телефону, 

рахунку в банку); 

10 – назва виду документа; 

11 – дата документа; 

12 – реєстраційний індекс 

(вихідний номер документа); 

13 – посилання на реєстраційний 

індекс і дату вхідного документа, 

14 – місце складання чи видання 

документа; 

15 – гриф обмеження доступу до 

документа; 

16 – адресат; 

17 – гриф затвердження 

документа; 

18 – резолюція; 

19 – заголовок до тексту 

документа; 

20 – позначка про контроль; 

21 – текст документа; 

22 -  відмітка про наявність 

додатка; 

23 – підпис; 

24 – гриф погодження документа; 

25 – візи документа; 

26 – відбиток печатки; 

27 – відмітка про завірення копій; 

28 – прізвище виконавця i номер його телефону; 

Рис. 1   Розміщення реквізитів на 

бланку згідно ДСТУ 4163-2003 



29 – відмітка про виконання документа та направлення його до справи; 

30 – відмітка про наявність документа в електронній формі; 

31 – відмітка про надходження документа до організації; 

32 – запис про державну реєстрацію. 

Вимоги i правила щодо оформлення сторінки  

Всі види документів оформляються на бланках та аркушах стандартного 

формату А4 (210х297 мм) та А5 (210х148 мм). 

На бланку друкується тільки перша сторінка документа, наступні – на чистих 

аркушах паперу. На другу (останню) сторінку не можна переносити тільки підпис, 

на ній має бути не менше двох рядків.  

При оформленні документів на двох i більше сторінках, починаючи з другої, 

вони мають бути пронумеровані. Номер проставляється посередині верхнього поля 

сторінки арабськими числами. Крапки i тире перед числами i після них не 

ставляться. Номер сторінки друкують в інтервалі 10 – 15 мм від верхнього поля.  

Документ друкується шрифтом Times New Roman, 14 кеглем; вирівнювання 

– «За шириною»; міжрядковий інтервал «Полуторний» (1,5); абзацний відступ – 

п’ять знаків (1,25 см); верхнє і нижнє поле – 2 см, ліве – 3 см, праве – 1 см.  

 Якщо документ оформляють також i на зворотному боці (термін зберігання 

такого документа має становити не більше трьох років), то лівий і правий поля на 

звороті міняються місцями.  

Назва документа має друкуватись 16 кеглем, великими літерами, напівжирним 

шрифтом i розміщуватись по центру рядка бланка. 

Дата у документі записується арабськими числами в один рядок за 

послідовністю: число, місяць, рік: 12.09.2016. У нормативно-правових актах та 

фінансових документах застосовується словесно-цифровий спосіб оформлення 

дати – 15 вересня 2016 року. 

Реквізити службового документа, які складаються з кількох рядків, і складові 

частини реквізитів “Адресат”, “Гриф затвердження”, “Гриф погодження” 

друкуються через 1 міжрядковий інтервал. 

Реквізити службового документа відокремлюються один від одного через 1,5 

міжрядкового інтервалу. 

Назва виду службового документа друкується великими літерами з 

використанням напівжирного шрифту. 

Розшифрування підпису в реквізиті “Підпис” друкується на рівні останнього 

рядка назви посади. 

 

4. Стандартні та уніфіковані системи документації. 

Велике значення для створення службових документів має їх уніфікація та 

стандартизація. 

Уніфікація - встановлення єдиного комплексу видів і різновидів документів 

для аналогічних управлінських ситуацій, єдиних форм та правил складання і 

оформлення. 

Уніфікація документів заключається в установленні одностайного складу та 

форм управлінських документів, що фіксують здійснення однотипових 

управлінських функцій. 



Стандартизація - це форма юридичного закріплення проведеної уніфікації. 

Уніфікація документів проводиться з ціллю скорочення застосованих 

документів, типізація їх форм, зниження трудомісткості їх обробки, досягнення 

інформаційної сумісності різних систем документації по сумісним функціям 

управління, більш ефективного використання обчислювальної техніки. 

З 07. 01. 1997 року введений в дію Державний класифікатор управлінської 

документації (ДКУД) - це складова частина державної системи класифікації і 

кодування техніко-економічної та соціальної Інформації. ДКУД - представляє 

собою номенклатурний перелік уніфікованих форм документів (УФД). 

Класифікатор необхідний для обліку та систематизації документі, організації 

ведення відповідних класів документації, автоматизованого пошуку уніфікованих 

форм документації. 

Кожному класу документації відповідає певна уніфікована система 

документації (УСД). 

ДКУД містить 15 класів: 

1) організаційно-розпорядча документація; 

2) первинно-облікова; 

3) банківська; 

4) фінансова; 

5) звітно-статистична; 

6) планова; 

7) бухгалтерсько-облікова документація; 

8) цінова документація і т. д. 

Уніфікована система організаційно розпорядчої документації включає 

слідуючи системи: 

1. документація з організаційної системи управління (акт про створення 

корпорацій, компаній, наказ про створення підприємства, про реорганізацію, про 

виробниче об'єднання, акт про ліквідацію корпорацій, підприємства і т. д,); 

2. документація з організації процесів управління (посадові інструкції 

категорій службовців апарату управління, наказ про розподіл обов'язків між 

керівниками, статути, структури та штатні чисельності, наказ про внесення змін у 

штатних розкладах апарату управління, правила внутрішнього розпорядку); 

3. документація з організації пересування кадрів (реєстраційно-контрольна 

картка, анкета, наказ про прийняття на роботу, наказ та заява про переведення на 

іншу роботу, заява про звільнення, наказ про звільнення; 

4. документація з оцінки трудової діяльності (подання про заохочення, 

доповідна записка, пояснювальна записка, наказ про накладання дисциплінарного 

стягнення). 

На сьогоднішній час застосовуються слідуючи основні стандарти стосовно 

документів та діловодства, які постійно поповнюються: 

1. ДСТУ 2732-94 з 1.07.1995. Діловодство та архівна справа. Терміни та 

визначення. 

2. ДСТУ 2394 - 94 з 1.01.1995. Інформація та документація. Терміни та 

визначення. 

3. ГОСТ 3.1130 - 93. Загальні вимоги до форм і бланків документів. Київ, 

Держстандарт, 1996 рік. 



4. УСД ГОСТ 6.38 - 90. Система організаційно-розпорядчої документації. 

Вимоги до оформлення документів. 

5. ДСТУ 3582 - 97 з 1.07.1998. Інформація та документація. Скорочення слів в 

українській мові. Загальні вимоги та правила. 

6. ГОСТ 7.1 - 84. Бібліографічний опис документа. Загальні вимоги і правила 

складання. 

7. ДСТУ 3008 - 95. Документація. Звіти у сфері науки і техніки. 

 

5. Технічні та програмні засоби  обробки документів та інформації 

Інформаційні технології використовують програмні та технічні засоби. 

Комплекс технічних і програмних засобів постійно розширюється, що обумовлено 

розвитком ІС у бік застосування різних інформаційних середовищ, включаючи 

мультимедіа. 

Програмні засоби інформаційних технологій забезпечують можливість 

програмної обробки інформації в електронному вигляді вони включають: 

- системне програмне забезпечення, яке забезпечує роботу електронно-

обчислювальної техніки та комп'ютерних мереж;. 

- прикладне програмне забезпечення, яке дозволяє розв'язувати конкретні 

управлінські завдання та опрацьовувати інформацію відповідно до поставлених 

перед працівником завдань та його безпосередніх посадових обов'язків. 

Технічні засоби для інформаційних систем поділяються на класи: 

- засоби збору і реєстрації інформації (персональні комп'ютери, сканери, 

автоматичні датчики); 

- засоби передавання інформації (локальні, регіональні та глобальні 

обчислювальні мережі); 

- засоби зберігання даних (сервери баз даних, файлові сервери, локальні 

комп'ютери, магнітні диски, оптичні (лазерні) диски, цифрові відеодиски); 

- засоби обробки даних (мікрокомп'ютери, міні-комп'ютери, великі 

комп'ютери); 

- засоби виведення інформації (відеомонітори, принтери, графопобудовники). 

В залежності від використання технічних засобів розрізняють способи 

обробки облікової інформації - сукупність методики та технічних засобів, за 

допомогою яких здійснюється обробка облікової інформації. 

 

 

  

  

Перевагами безкомп'ютерного способу обробки облікової інформації є: 



- Незначні вимоги до кваліфікації облікових працівників. 

- Складність випадкової втрати облікової інформації. 

- Низькі витрати на утримання облікового апарату та системи обліку 

підприємства. 

Недоліками безкомп'ютерного способу обробки облікової інформації є: 

- Значна тривалість та трудомісткість облікового процесу. 

- Складність випадкової втрати облікової інформації. 

- Значні штати облікового апарату. 

- Складність здійснення контролю. 

- Низький рівень деталізації облікової інформації. 

- Значні обсяги рутинних операцій. 

Перевагами комп'ютеризованого способу обробки інформації є: 

- Можливість широкого розподілу праці між обліковими працівниками. 

- Можливість кільком бухгалтерам працювати з одним регістром. 

- Можливість значної деталізації даних в аналітичному обліку. 

- Поєднання документування і запису в облікові регістри. 

- Автоматичний контроль за арифметичними підрахунками. 

- Значна швидкість одержання результатної інформації. 

- Можливість ведення багатовимірного і багаторівневого обліку. 

- Скорочення потоку паперових документів і перехід до безпаперової 

технології. 

- Можливість щоденного формування звітності підприємства за потребою. 

- Можливість вибору форми подання інформації. 

- Можливість пошуку інформації на своїх робочих місцях з метою економії 

робочого часу. 

Недоліками комп'ютеризованого способу обробки інформації є: 

- Недостатнє вирішення проблеми Захисту інформації від несанкціонованого 

втручання. 

- Проблема юридичної доказовості складених електронних первинних 

документів. 

- Можливість втрати чи псування інформації при відключенні електроенергії, 

проникненні комп'ютерних вірусів тощо. 

- Значні одноразові витрати на здійснення автоматизації, придбання 

комп'ютерної технічки, програмного забезпечення та навчання облікового 

персоналу. 

Механізований спосіб обробки облікової інформації дозволяє за мінімальних 

витрат отримати значне зниження трудомісткості облікових операції та значно 

підвищити продуктивність праці облікового персоналу. Незважаючи на суттєві 

переваги, він підвищує імовірність одержання помилок при виконанні операцій 

обміну обліковою інформацією. 

 


