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Тема семінарського заняття: Діловодство, як функція управління та її 

організаційне забезпечення 

Мета: визначення діловодства як складової управлінської діяльності та 

необхідності документаційного забезпечення в роботі будь-якої структури 
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Реферати 

1. Різновиди організаційних структур діловодної служби в Україні та їх функції 

2. Єдина державна система діловодства 

3. Історія розвитку діловодства 

Актуалізація опорних знань 

1) До якого періоду відноситься наказове діловодство і чому воно так 

називається? 

2) Що прийшло на зміну наказовому діловодства? Який документ, затверджений 

Петром I, став основою для роботи колегій? 

3) Дайте визначення терміну «діловодство» відповідно до ГОСТ Р 51141-98 

«Діловодство і архівна справа. Терміни та визначення". 

4) Які аспекти виділяються в діловодстві? Дайте їх коротку характеристику. 

5) У яких документах фіксується управлінська діяльність організації? 

6) Коли увійшов у вжиток термін «документаційне забезпечення управління»? 

Чим це обумовлено? У чому полягає відмінність терміна «діловодство» від терміна 

«документаційне забезпечення управління»? 

Методичні рекомендації 

В першому питанні студенти повинні визначити передумови розвитку 

документознавства, проаналізувати діловодство в сучасному суспільстві, які основні 

поняття включає та визначити основні цілі. Дослідити дотримання стандартів з 

діловодства сприяє встановленню чіткого організаційно технічного порядку. Варто 

зазначити, що діловодство здійснюють органи виконавчої, законодавчої влади, 

установи, підприємства, організації, які ведуть документацію і листування між собою 

державною мовою. Проаналізувати документаційне забезпечення та загальні принципи 

організації документаційного забезпечення діяльності 

Розкриваючи друге питання студенти мають почати з того, що діловодство як 

функція управління не може існувати без належної нормативно-правової бази, тобто 
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сукупності законів, нормативних, правових актів та методичних документів, які 

регламентують технологію створення, обробки, зберігання та використання документів. 

Зазначити, що нормативно-правовою базою діловодства в Україні є: Конституція 

України; Закони України; нормативно-правові акти Президента України, Кабінету 

Міністрів України, центральних та місцевих органів виконавчої влади та обов’язково 

навести чинні, сучасні приклади. 

Нормативно-методична база діловодства включає: 

1. Законодавчі акти України в сфері інформації, документації та документування 

(навести приклади).  

2. Укази та розпорядження Президента України, постанови та розпорядження 

уряду України, які регламентують питання документального забезпечення управління 

в Україні (навести приклади).  

3. Нормативно-правові акти органів виконавчої влади (міністерств, відомств, 

комітетів) як загальногалузевого, так і відомчого характеру (навести приклади).  

4. Правові акти нормативного та інструктивного характеру.  

5. Методичні документи з діловодства закладів, організацій, підприємств (навести 

приклади).  

6. Державні стандарти на документацію (навести приклади).  

7. Уніфіковані системи документів (навести приклади).  

8. Класифікатори техніко-економічної і соціальної інформації (навести 

приклади). 

 Крім того, варто зазначити, що до нормативно-правових документів відносять 

державні стандарти, однак, враховуючи їхню специфіку, аналіз державних стандартів з 

документознавства, діловодства та інформаційної діяльності розглядатиметься в інших 

роботах автора. 

В третьому питанні студенти мають визначити необхідність та переваги 

aвтoмaтизoвaних систем дoкументooбiгу, також зосередиту увагу на завданнях та 

класифікації автоматизованих систем управління документами (АСУД). З’ясувати 

вимoги дo aвтoмaтизoвaних систем упрaвлiння дoкументaцiєю та навести приклади 

застосування в різних установах. 

До четвертого питання. Студенти мають визначити культуру організації 

документообігу, проаналізувати операції по прийому і відправлення документів. 

Особливу увагу приділити основним етапам обробки документів, а саме реєстрації 

документів, контролю за виконанням документів, правила формування справ, 

підготовка й передання справ до архіву установи, підготовка справ до зберігання та 

використання. 

 

Викладачі                  Ю.В. Децюра 

                                   О.М Шиян 
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