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Текст лекції
1. Інформація та її властивості.
Поняття “інформація” виникло від латинського слова “informatio”, що
означає виклад, роз’яснення деякого факту, події, явища. В широкому
розумінні інформація визначається як відомості про ті чи інші сторони
матеріального світу та процеси, що в ньому відбуваються. При вивченні
інформації враховуються закономірності її створення, перетворення та
використання в різних галузях людської діяльності.
Інформація за змістом буває надто різноманітна, тому її поділяють
відповідно до сфер людської діяльності, які вона обслуговує: наукова,
технічна, виробнича, управлінська, економічна, соціальна, правова
тощо. Кожний вид інформації має свої технології опрацювання, змістову
цінність, форми подання та відображення на фізичному носію, вимоги до
точності, достовірності, оперативності відображення фактів, явищ, процесів.
Важливими властивостями інформації є:
- достовірність і повнота;
- цінність і актуальність;
- ясність та зрозумілість;
Інформація достовірна, якщо вона адекватно відображає дійсний стан
речей. Недостовірна інформація може привести до невірного розуміння
деяких фактів або прийняття неправильних управлінських рішень.
Інформація повна, якщо її достатньо для розуміння і прийняття рішень.
Неповна інформація стримує прийняття рішень або може привести до
помилок.
Цінність інформації залежить від того, які задачі розв’язуються за її
допомогою. Актуальнісь інформації передбачає своєчасність її отримання
для прийняття певного рішення (наприклад, при роботі в умовах, які
постійно змінюються). Якщо цінна і актуальна інформація висловлена
незрозумілими словами, вона може бути не корисною. Інформація стає
зрозумілою і ясною, якщо вона подана мовою, якою говорять ті, кому
призначена ця інформація.
З поняттям "інформація" тісно пов'язане інше важливе поняття - "дані".
Дані - це інформація, подана у вигляді, який дозволяє автоматизувати її
збирання, зберігання і подальше опрацювання людиною або інформаційним
засобом.
Іншими словами, дані - це запис спостереження, факту, об'єкту, тексту і
т. д. у відповідному коді, придатному для комунікації, інтерпретації,
передавання, опрацювання та одержання нової інформації.

Інформація одержується із даних в результаті розв'язання деякої задачі.
Проте більша частина інформації не може бути виведена із даних. Так,
практично ще не можливий автоматичний переклад художнього твору з
однієї мови на іншу. Важко розраховувати і на те, що в найближчому
майбутньому комп'ютер-перекладач зможе донести тонкі відтінки гумору,
почуттів тощо.

2. Поняття та завдання сучасного діловодства.
Під діловодством розуміють комплекс
заходів щодо організації
документообігу підприємства або організації.
Від того, наскільки вдало в організації налагоджене ведення діловодства,
залежить ефективність її діяльності в цілому. Рівень оформлення
документації є свого роду візитною карткою, що дозволяє робити певні
висновки про ділову репутацію суб'єкта діяльності.
Основною тенденцією розвитку діловодства сьогодні є використання
обчислювальної техніки. Особлівостямі організації сучасних технологій
документообігу є:
а) відхід від традиційних технологій підготовки, передачі й одержання
документів;
 використання для підготовки текстових документів сучасних
багатофункціональнихтекстових редакторів;
 використання для створення твердих копій документів
спеціалізованих програм друку документів;
 використання
для
створення
табличних
документів
електронних таблиць;
б) поступовий перехід від паперової технології до безпаперової
(впровадження систем електронного документообігу та використання
мережевих технологій обміну інформацією).
Безпаперове діловодство - інформаційна управлінська технологія, що
дозволяє виконувати зберігання, пошук і відображення інформації засобами
комп’ютерної техніки без використання "паперових" носіїв.
Завдання діловодства

Створення
документів

3. Нормативна
 текстові редактори
і текстові
процесори;

Реєстрація і
контроль
виконання
база діловодства

 програми
автоматизації
управління і

Просування
документів

Систематизація
і зберігання

в Україні.
 комп’ютерні
мережі;
 електронна

 системи
управління
базами даних;

Нормативну базу діловодства України можна умовно розділити на
декілька груп.
Першу групу становлять закони, які регламентують загальні засади
політики держави в галузі інформації взагалі та діловодства зокрема
(закони України "Про інформацію" , "Про державну таємницю", "Про
Національний архівний фонд та архівні установи", "Про електронні
документи та електронний документообіг", "Про електронний цифровий
підпис" '' тощо).
Другу групу становлять правові акти з діловодства, що мають
міжвідомчий характер. Це насамперед "Примірна інструкція з діловодства у
міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді Міністрів
Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади",
затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 1997 р.
№1153, та "Інструкція з діловодства за зверненнями громадян в органах
державної влади і місцевого самоврядування,об'єднаннях громадян, на
підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в
засобах масової інформації", затверджена постановою Кабінету Міністрів
України від 14 квітня 1997 р. № 348.
До цієї групи також відносяться державні стандарти, що закріплюють
класифікаційну схему управлінської документації та термінологію
діловодства й архівної справи, визначають основні вимоги до систем
документації, до оформлення документів (Діловодство і архівна справа.
Терміни і визначення: ДСТУ 2732:2004, Державний класифікатор
управлінської документації: ДК 010-98, Державна уніфікована система
документації. Основні положення: ДСТУ 3843-99).
Третю групу складають різноманітні типові та примірні інструкції з
діловодства конкретних органів законодавчої та виконавчої влади,
органів місцевого самоврядування, розроблені на основі Примірної
інструкції та Інструкції з діловодства за зверненнями громадян.
Окрему групу становлять нормативні акти, що регламентують
спеціальне діловодство. Наприклад, у сфері юридичної діяльності
Міністерство юстиції України затвердило Правила ведення нотаріального
діловодства, Інструкцію з діловодства в районних, міських (міст обласного
значення), районних у містах відділах державної виконавчої служби,
Інструкцію з діловодства у відділах реєстрації актів цивільного стану
районних, районних у містах, міських (міст обласного значення) управлінь
юстиції 15. Закон України "Про судоустрій" регламентує організацію роботи
щодо здійснення діловодства в судах .
Класифікатор
–
нормативний
документ,
який
містить
систематизований перелік найменувань об’єктів та їхніх кодів.

4. Поняття, принципи і структура документообігу.

Основу діловодства складає документообіг. Документообігом
називають рух документів в організації з моменту їх створення або
отримання до завершення виконання або відправки.
При організації документообігу слід дотримуватися ряду принципів:
1. Рух документів на підприємстві повинен носити прямоточный
характер, що забезпечує виключення поворотних, зигзагоподібних і
взагалі будь-яких повторних маршрутів.
2. Документ повинен надходити в один підрозділ або до одного
виконавця лише один раз. При цьому виключається повторення будьяких дій опрацювання документа.
3. Посадові особи повинні приймати документи на розгляд не в
масовому порядку, а лише за наявністю необхідност, в відповідності
до компетенції.
Вказані принципи зберігають актуальність і при використанні
інформаційних технологій для обробки документів.
Документообіг складається з потоків документів, які мають певну
класифікацію. Документопоток може бути вхідним, вихідним і внутрішнім.
Вхідний документопотік включає документи, що поступають в
організацію. Це можуть бути як розпорядчі документи вищестоящих органів
(вказівки, накази, рішення), так і документи, передані іншими
підприємствами або громадянами.
Вихідний документопотік включає кореспонденцію, призначену для
передачі за межі підприємства (наприклад, звітна документація).
Внутрішній документопотік включає документацію, призначену для
забезпечення діяльності самої організації (накази по основній діяльності і
персоналу (особовому складу)).

5. Документи, іх класифікація, порядок оформлення та
зберігання
Документ - це матеріальний об'єкт з інформацією, закріплений
створеною людиною способом для її передачі в часі і просторі.
Документ, створений і оформлений в установленому порядку,
називається офіційним.
Будь-яке управлінське рішення виноситься на основі інформації, а
правильність ухваленого рішення залежить від повноти, достовірності і
своєчасності представленої інформації. Документ забезпечує закріплення,
збирання, обробку, передачу, використання і зберігання інформації.
Класифікація документів - розподіл документів по групах (видам) на
основі ознак змісту, форми складання і ін. з метою організації і підвищення
ефективності роботи з ними.
Умовно документи поділяються на такі види:

1) за способом документування (рукописні, електронні, графічні, кіно-,
фото-документи);
2) за сферою використання (організаційно-розпорядчі, фінансовобухгалтерські, науково-технічні, звітно-статистичні тощо);
3) за місцем створення (вхідні, вихідні, внутрішні);
4) за ступенем гласності (відкриті (нетаємні) і документи з обмеженим
доступом. Документи з обмеженим доступом бувають різного ступеню
таємності (цілком таємні, таємні та ін.), документи для службового
користування (ДСП), із грифом «конфіденційно».);
5) за походженням (офіційні, особові);
6) за стадіями підготовки (чорновий документ, оригінал).
Чорновий документ — рукописний або машинописний документ, що
відображає роботу автора над текстом документа.
Оригінал — це підписаний і належним чином оформлений екземпляр
документа, складений вперше.
З оригіналу можуть бути виготовлені копії, виписки та дублікат.
Копія — повторне, абсолютно точне відтворення оригіналу (з позначкою
«копія»), засвідчене в установленому порядку відповідною
посадовою особою. На копіях службових документів, що вимагають
особливого посвідчення, в обов'язковому порядку ставляться підпис
керівника і друк.
Іноді для роботи потрібна не копія із справжнього документа, а виписка
з того або іншого його розділу.
Виписка з документа — завірена частина тексту оригіналу.
При оформленні виписки обов'язково треба вказати, з якого документа
вона зроблена. Правильність складання виписки підтверджується
підписами посадових осіб і печаткою.
У разі втрати власником справжнього документа підприємствам і
організаціям надано право видавати йому відповідний дублікат (з
позначкою «дублікат»).
Дублікат — повторний екземпляр документа, що має юридичну силу
оригіналу.
7) за терміном зберігання (постійного зберігання, довготривалого
зберігання, тимчасового зберігання).
8) за ступенем уніфікації (індивідуальні, типові, трафаретні, зразкові і
уніфіковані у вигляді анкети і таблиці).
Існують різні системи документування: адміністративна, статистична,
комерційна та ін.
Адміністративна система документування розподіляє документи за
наступними категоріями:

організаційно-розпорядчі
 положення
 статути
 інструкції
 накази
 рішення
 протоколи;

довідково-інформаційні
 листи
 телеграми
 телефонограми
 доповідні записки
 довідки
 акти;

по особовому складу
 накази
 особові справи
 заяви
 трудові книжки
 характеристики
 договори тощо

Підготовка і оформлення документів здійснюється з дотриманням
стандартів.
Стандарт – типовий вид, зразок, якому повинне задовольняти щось за
своїми ознаками, властивостями, якістю.
Бланк – це стандартний лист паперу з відображеною на ньому
постійною інформацією документа і місцем, яке відведене для змінної
інформації.
Складові частини документа називаються реквізитами. Реквізити
поділяються на обов’язкові та факультативні.
Стандартні реквізити:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

державний герб
емблема (логотип) організації
код організації
код форми документу
найменування організації
довідкові дані про організацію
назва виду документу
дата
реєстраційний номер документа
посилання на реєстраційний
номер документа
місце складання чи видання
документу
гриф обмеження доступу до
документу
адресат
гриф затвердження документу

15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)

резолюція
заголовок до тексту
відмітка про контроль
текст
підпис
гриф узгодження документу
візи узгодження
печатка
відмітка про завірення копії
відмітка
про
виконувача
документу
відмітка
про
виконання
документу
відмітка
про
надходження
документу в організацію
ідентифікатор електронної копії
документу

Обов’язковими є реквізити № 5,7,8,9,16,18,19,21,25.

Архів – найважливіша заключна ділянка організації діловодства.
Угруповання документів у поточному діловодстві в справи повинні
здійснюватися в повній відповідності з номенклатурою справ. Справи
постійного збереження групуються окремо від документів тимчасового
збереження. Оригінали відокремлюють від копій. Додатка групують разом з
документами до яких вони відносяться.
Усередині справ документи повинні розташовуватися з обліком
питально-логічних, хронологічних, алфавітного ознак.
Матеріали колегіальних органів групуються в дві справи: протоколи і
рішення цих органів і окремо матеріали до засідань і обговорень. Накази по
основній діяльності формуються в справи роздільно від наказів по особистих
справах.
Для передачі в архів справи постійного зберігання оформляються в
такий спосіб:
–
–
–
–

всі аркуші в справах нумеруються;
складається завірчий лист;
складається внутрішній опис документів, що утримуються в справі;
справи переплітаються або підшиваються.
У справах тимчасових термінів зберігання аркуші не нумеруються і не
переплітаються.
На обкладинці вказуються:
– індекс справи по номенклатурі;
– заголовок справи;
– крайні дати документів у справі;
– кількість аркушів;
– термін зберігання;
– повне найменування установи;
– найменування вищестоящої організації;
– повне найменування структурного підрозділу, де сформувалася
справа.

