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Актуальність  теми  дослідження  полягає  в  тому,  що  документована 
інформація становить основу управління. Управління будь якою державною 
установою починається зі складання управлінських документів. Оформлення 
документів вимагає дотримання відповідних певних норм стандартизації та 
уніфікації. 

Проблеми  розвитку  управлінської  документації  знайшли  своє 
віддзеркалення  у  працях  вчених  —  В.В.  Бездрабко,  А.В.  Коржа, 
С.Г. Кулешова,  Ю.І.  Палехи,  М.С.  Слободяника,  Г.М.  Швецової-Водки  та 
інших. В своїх роботах науковці висвітлюють загальні питання з класифікації 
та оформлення управлінської документації. 

Метою нашого  дослідження  є  аналіз  організаційно-розпорядчої 
документації Одеського національного політехнічного університету (ОНПУ), 
на прикладі загального відділу.

В дослідженні нами були поставлені та виконані наступні завдання:
- проаналізувати  організаційно-розпорядчу  документацію,  а  також 

інструкції з її оформлення, що складаються у загальному відділі ОНПУ;
- обґрунтувати  рекомендації  щодо  вдосконалення  роботи  загального 

відділу ОНПУ.
Під  час  дослідження  були  застосовані  методи  включеного 

спостереження, контент-аналіз нормативних документів, порівняльний аналіз, 
прогнозування.

Відомо, що у 2001 році був прийнятий єдиний міждержавний стандарт з 
управління  документацією  ІSO  15489-2001  «Інформація  та  документація  - 
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Управління документацією» (ІSO 15489-2001 Information and documentation - 
Records  management).  У  цьому  стандарті,  затвердженому  Міжнародною 
організацією  зі  стандартизації,  управління  документацією  трактується  як 
галузь управління, що відповідає за ефективний та систематичний контроль зі 
створення, приймання, зберігання, використання, передавання на зберігання 
та  вилучення  для  знищення  документів,  включаючи  процеси  відбору  та 
зберігання  в  документованій  формі  свідчень  та  інформації  про  ділову 
діяльність.

На  основі  міжнародного  стандарту  було  створено  ряд  державних 
стандартів і класифікаторів.

Державний  класифікатор  управлінської  документації містить 
класифікацію документів, розроблену для практичного використання під час 
роботи з документами, а саме — при заповненні уніфікованих форм (бланків) 
документів. 

Важливу роль при цьому надають уніфікованим системам документації. 
Наприклад,  Уніфікована  система  організаційно-розпорядчої  документації 
(УСОРД)  визначається  як  комплекс  стандартів,  взаємопов'язаних  форм 
документів,  правил  та  положень,  що  встановлюють  вимоги  до  змісту, 
побудови  документів,  спрямованих  на  реалізацію  організаційних  та 
розпорядчих функцій управління.

Освіта завжди була і залишається однією з найважливіших галузей, що 
спрямовує розвиток інтелектуальної та професійної сфер — знанієвої основи 
функціонування  держави.  Тому  в  освіті  необхідно  діяти  в  суворій 
відповідності з чинним законодавством. 

Інструкція  з  діловодства  у  вищому  навчальному  закладі  встановлює 
правила  документування  управлінської  діяльності  голови  Наглядової  ради, 
ректора та проректорів, структурних підрозділів ВНЗ і регламентує порядок 
роботи з документами з моменту їх створення, надходження до відправлення 
або передачі до архівного підрозділу . 

Складанням Інструкції з діловодства ВНЗ займається відділ канцелярії. 
В ОНПУ цей відділ має назву «загальний відділ». Керівник відділу - Каверіна 
Олена Василівна, яка здійснює контроль за виконанням документів 1-го рівня.

Даний  відділ  займається  складанням  основної  організаційно-
розпорядчої документації університету. Для ведення діловодства в ОНПУ усі 
структурні підрозділи університету користуються «Інструкцією з діловодства 
в ОДПУ і його структурних підрозділах», затвердженою Наказом ще ректора 
Малахова В.П. від 28 січня 2000 р. №7.

Інструкція  складена  ще  на  підставі  вимог  затвердженої  постановою 
КМУ  від  17.10.97  №1153  «Примірної  інструкції  з  діловодства  у 
Міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Ради Міністрів 
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АР  Крим,  місцевих  органів  виконавчої  влади»  (що  втратила  чинність на 
підставі  Постанови  КМ  N  1242  (  1242-2011-п  )  від  30.11.2011),  і  вона  є 
обов`язковою для виконання всіма співробітниками університету. 

Для  розробки  цієї  Інструкції  також  були  використані:  «Типове 
положення  про  архівний  підрозділ  державного  органу,  органу  місцевого 
самоврядування, державного підприємства, установи і організації (Наказ ГАУ 
при  КМУ  від  16.10.95  №47)»  (втратив  чинність  на  підставі  Наказу 
Міністерства  юстиції  №  232/5  (  z0202-12  )  від  10.02.2012),  «Методичні 
вказівки з організації діловодства у вищих навчальних закладах 1981 року», 
«Інструкція з діловодства ОДПУ 1995 року».

На нашу думку, означена інструкція потребує оновлення. 
Приступаючи до складання інструкції з діловодства відповідно до умов 

конкретного  навчального  закладу,  перш  за  все  необхідно  ознайомитись  з 
«Типовою  інструкцією  з  діловодства  у  центральних  органах  виконавчої 
влади,  Раді  міністрів  Автономної  Республіки  Крим,  місцевих  органах 
виконавчої влади, затверджену Постановою КМУ від 30 листопада 2011 р. 
№1242»,  оскільки  типової  інструкції  з  діловодства  саме  для  вищих 
навчальних закладів немає.

Водночас  необхідно  скористатися  державними  стандартами  України: 
ДСТУ  4163-2003  «Уніфікована  система  організаційно–розпорядної 
документації.  Вимоги  до  оформлення  документів»  та  ДСТУ  2732-2004 
«Терміни  та  визначення  понять».  Крім  цих  документів  необхідно  вивчити 
«Правила  роботи  архівних  підрозділів  державної  влади,  місцевого 
самоврядування, підприємств, установ, і організацій», затверджені «Наказом 
Державного комітету архівів України від 16 березня 2001р. № 16», а також 
основні  документи,  що  відображають  особливості  функціонування 
конкретного навчального закладу.

Включене спостереження надає змогу стверджувати, що в університеті 
застосовується  змішана  система  організації  діловодства.  Діловодство 
здійснюється державною мовою. Сукупність документів складає з документи 
з  діловодства  всього університету,  а  також власні  службові  документи,  що 
утворюються з метою та внаслідок реалізації університетом, його ректоратом, 
структурними підрозділами своїх повноважень.

За  сукупністю  ознак,  що  найбільш  повно  забезпечують  уніфікацію 
складання,  оформлення,  обліку,  обробку,  руху,  пошуку  і  зберігання,  до 
системи організаційно-розпорядчої документації університету входять:

- організаційні документи (статути, інструкції, правила, положення); 
- розпорядчі документи (накази, вказівки, розпорядження).
Статут  ОНПУ  був  прийнятий  конференцією  представників  трудового 

колективу 31 серпня 2007 року. За необхідністю вносяться зміни. 
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Видання  або  прийняття  в  університеті  розпорядчих  документів 
обумовлено  актами  законодавства  та  підзаконними  нормативно-правовими 
актами, що регламентують його діяльність, і здійснюється в ході провадження 
університетом  виконавчої  і  організаційно-розпорядчої  діяльності  з  метою 
виконання університетом статутних завдань і функцій.

Накази в межах календарного року за кожним індексом мають окрему 
нумерацію. Реєструються накази відповідно у журналах канцелярії і відділу 
кадрів  після  того,  як  вони  підписані  ректором.  Всі  накази  про  прийом на 
роботу,  переведення,  звільнення,  відчислення  студентів,  про  накладання 
стягнень належить доводити до указаних у наказі осіб під розпис у триденний 
термін.

Проекти наказів приймаються загальним відділом для передачі на підпис 
ректору  університету  щоденно до  16-ї  години,  крім вихідних та  святкових 
днів.

Під час приймання від виконавців проектів наказів загальним відділом 
обов`язково  перевіряється  якість  виготовлення,  оформлення  та  юридична 
повноцінність документів:

- справжність ті відповідність бланка, на якому складено проект наказу, 
встановленому зразку;

- наявність,  повнота  сукупності  обов`язкових  для  наказу  реквізитів, 
послідовність і правильність їх розташування ы оформлення;

- потребу наявності посилання на нормативні акти та інші документи, на 
підставі або на виконання яких підготовлено проект наказу;

- відповідність заголовка змісту тексту наказу;
- правильність зазначення реквізиту «Підпис»;
- наявність та справжність віз, підписів на додатках до документа;
- комплектність проекту наказу;
- грамотність проекту наказу.
У разі  приймання  наказів,  підписаних  ректором університету  під  час 

особистого  прийому  їх  виконавців,  загальним  відділом  додатково 
перевіряється справжність підпису ректора університету. Проекти термінових 
наказів передаються на підпис негайно.

Проекти  наказів,  у  складанні  і  оформленні  яких  виявлені  недоліки, 
повертаються загальним відділом виконавцям на доопрацювання. Виконавці 
зобов`язані усунути виявлені недоліки.

Вказівка  є  розпорядчим  документом,  який  видають  ректор  або 
проректори з оперативних питань управління в межах своєї компетенції.

Вказівка  оформлюється  на  бланку  формату  А4  і  має  такий  ж  склад 
реквізитів, що і наказ. Проект вказівки погоджується за типом наказу. Після 
підписання вказівка реєструється в журналі канцелярії.
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Розпорядження  видаються  керівниками  структурних  підрозділів 
(директорами інститутів, деканами факультетів, завідуючими кафедрами) для 
вирішення оперативних питань управління у межах своєї компетенції.

Склад  реквізитів  розпорядження:  найменування  університету, 
найменування  структурного  підрозділу,  назва  виду  документа,  дата,  місце 
видання, індекс, підпис, виконавець, візи погодження.

Контент-аналіз документів дозволяє стверджувати, що загальний відділ 
ОНПУ  оформлює  документи  у  відповідності  з  ДСТУ  та  усіма  сучасними 
наказами КМУ, але не згідно до інструкції з діловодства ОНПУ, оскільки вона 
спирається на постанови та стандарти, що втратили чинність, отже потребує 
коригування. 

В ході дослідження нами складено рекомендації керівництву загального 
відділу.

З метою забезпечення єдиної корпоративної та організаційної культури 
навчального закладу (та,  відповідно до цього,  в  його підрозділах і  філіях), 
необхідно  скласти  нову  Інструкцію з  діловодства,  основні  положення  якої 
повинні відповідати діючим законодавчим актам і стандартам. 

В  кожному  підрозділі  необхідно  використовувати  Інструкцію  як 
основний документ, передавати її новим працівникам для ознайомлення . 

Перший розділ Інструкції «Загальні положення» повинен містити: 
- зазначення того, що Інструкція є основним організаційним документом 

щодо ведення загального діловодства в усіх підрозділах закладу; 
- визначення  кола  посад,  які  в  межах  наданих  повноважень  повинні 

відповідати  за  організацію діловодства  в  цілому  в  навчальному  закладі  та 
його підрозділах; 

- перелік функцій діловодного персоналу; 
- порядок передання функцій відповідальних осіб в разі їх звільнення; 
- основні маршрути руху документів з характеристикою технологічних 

процесів автоматизації їх.
Другий  розділ  Інструкції присвячується  питанням  документування 

управлінської діяльності та системі організаційно-розпорядної документації 
(ОРД). 

Тут  наводиться  перелік  документів,  що  складають  відповідно  до 
Державного класифікатора (ДК-010-98) систему ОРД: 

- організаційно-розпорядчі документи; 
- інформаційні документи; 
- документи колегіальних органів; 
- документи з кадрових питань (вхідні, вихідні, внутрішні). 
В третьому розділі Інструкції встановлено порядок прийняття, розгляду 

і  реєстрації  документів  (починаючи  з  попереднього  розгляду  і  закінчуючи 

30



складанням реєстраційних карток та їх формуванням в довідкові картотеки). 
Особливу  увагу  необхідно  звернути  на  реєстрацію  документів  у 
автоматизованому режимі, особливості проведення якої обумовлені змінами, 
внесеними постановою КМУ № 1173 від 28.07.2003. 

Четвертий розділ Інструкції включає 15 підрозділів, а саме: складання 
документів,  їх  оформлення,  датування  (один  з  трьох  можливих  варіантів), 
індексацію,  погодження  (особливо  документів,  що  розробляються  для 
виконання законодавчих рішень владних структур), засвідчення (підписання, 
затвердження та поставлення печатки),  адресування,  накладання резолюції, 
проставляння  відміток  про  проходження  та  виконання  документів  (з 
врахуванням  вимог  доповнень,  внесених  Постановою  КМУ  №  381  від 
24.09.2005),  оформлення копій  документів,  оформлення додатків,  вимог  до 
документів,  що  виготовляються  машинописним  способом  (згідно  з 
положеннями  табулятора),  розмноження,  підготовка  та  оформлення 
документів  до  засідань  колегіальних  органів.  Закінчується  цей  розділ 
питаннями оформлення документів про відрядження. 

В п’ятому розділі Інструкції акцентується увага на розгляді документів 
щодо порядку оброблення їх та надсилання вихідних документів, а саме, на 
які питання необхідно звернути увагу, що обов’язково перевіряється і яким 
чином відправляються документи, виготовлені на ПК. 

Шостий  розділ  Інструкції  «Організація  контролю  за  виконанням  
документів» досить важливий в діяльності будь-якої організації. Менеджмент 
організації страждає не стільки від дефіциту компетентних рішень, скільки 
від  невміння  перевіряти  їх  виконання.  Тут  необхідно  детально  оговорити 
організацію  контролю  за  виконанням  доручень,  особливо  вищих  органів 
влади;  терміни  їх  виконання;  деталізувати  види  робіт  з  контролю  за 
виконанням (знову ж таки з врахуванням змін, внесених постановою КМУ № 
1173 від 28.07.2003). 

У сьомому і восьмому розділах Інструкції обумовлені питання складання 
номенклатури  і  формування  справ,  підготовки  їх  до  зберігання  і 
використання.  Особливу  увагу  необхідно  звернути  на  питання  експертизи 
цінностей,  оформлення  справ,  складання  описів  справ,  передачі  їх  до 
архівного підрозділу установи і забезпечення схоронності документів.

Дев’ятий розділ Інструкції «Функції діловодної служби» розробляється 
на підставі Статуту (положення) про установу і регламентується положенням 
про саму службу діловодства.

Десятий  розділ  Інструкції  «Механізація  і  автоматизація  діловодних  
процесів» віддзеркалює  рівень  впровадження  нових  технологій  роботи  з 
документами та стан інформатизації установи в цілому. 

Особливу увагу необхідно звернути на складання Додатків до Інструкції. 
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Перш за все в додатках необхідно мати:
- перелік документів, що не підлягають реєстрації діловодною службою;
- зразок реєстраційно-контрольної картки, журналу реєстрації вхідних, 

створюваних  і  вихідних  документів,  перелік  обов’язкових  реквізитів  для 
заповнення реєстраційно-контрольної картки;

- примірний  перелік  документів,  що  підлягають  затвердженню, 
документів, на які ставиться відбиток гербової печатки;

- зразок замовлення на;
- розмножувальну роботу;
- зразки журналів обліку роботи розмножувального цеху; 
- реєстрації посвідчень про відрядження;
- перелік  документів  із  зазначенням  строків  виконання,  а  також 

документів, не виконаних у встановлений термін;
- зразок оформлення номенклатури справ;
- акт про знищення документів, що не підлягають зберіганню, а також 

зразки оформлення справи: опису справ для їх передачі в архівний підрозділ. 
Затвердження та введення в дію Інструкції з діловодства в навчальному 

закладі необхідно оформити відповідним наказом ректора. З метою належної 
організації  навчального  процесу  та  його  документаційного  забезпечення, 
підвищення  якості  оформлення  документів  відокремленими  навчальними 
підрозділами  і  своєчасно  подання  їх  до  відповідних  служб  головного 
навчального  закладу  як  доповнення  до  інструкції  необхідно  розробити 
Збірник  Правил  підготовки  організаційно-розпорядчих  та  навчальних 
документів для організаторів навчального процесу. 

У зазначений Збірник бажано також включити такі документи: 
- положення  про  організацію  навчального  процесу  (особливо  у 

відповідності з вимогами Болонського процесу); 
- положення  про  оформлення  навчальної  документації  (зі  зразками 

відповідно  до  затверджених  наказом  МОНМСУ  «Про  затвердження  форм 
документів з  підготовки кадрів у вищих навчальних закладах I  -  IV рівнів 
акредитації» від 29.03.2012, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 3 
травня 2012 р. за N 711/ /21024) .

За допомогою усіх зазначених рекомендацій можна досягти ефективного 
документообігу  у всіх підрозділах Одеського національного політехнічного 
університету.

Висновки
Аналіз  організаційно-розпорядчої  документації  Одеського 

національного  політехнічного  університету  дає  змогу  зробити  наступні 
висновки:

- В Україні загальні засади розроблення уніфікованої форми документів 
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та  створення  уніфікованої  системи  документації  сьогодні  регламентують  : 
ДСТУ 3843-99; ДСТУ 3844-99; ДСТУ 2732-2004; ДСТУ 4163-2003; ДК 010-
98; ISO 15489-2001; Типова інструкція з діловодства у Міністерствах, інших 
центральних органах виконавчої влади, Ради Міністрів АР Крим, місцевих 
органів виконавчої влади від 30 листопада 2011 р. №1242. 

- Загальний відділ ОНПУ оформлює документи у відповідності з ДСТУ 
та  усіма  сучасними наказами  КМУ,  але  не  згідно  інструкції  з  діловодства 
ОНПУ.

- З  метою  забезпечення  єдиної  корпоративної  культури  навчального 
закладу необхідно розробити інструкцію з діловодства, відповідну до діючих 
нормативів, яку в кожному підрозділі необхідно використовувати як основний 
документ.

- розробити її треба на основі законодавчої бази, діючих нормативів, за 
основу  взяти  ДСТУ  4163-2003  «Уніфікована  система  організаційно-
розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів» та «Типову 
інструкцію  з  діловодства  у  Міністерствах,  інших  центральних  органах 
виконавчої  влади,  Ради  Міністрів  АР  Крим,  місцевих  органів  виконавчої 
влади від 30 листопада 2011 р. №1242».

Практична значущість одержаних результатів  дослідження полягає у 
тому, що вони можуть бути використані в роботі загального відділу ОНПУ 
для реалізації ефективного документообігу, а також застосовані при розробці 
відповідної документації канцеляріями інших вищих навчальних закладів. 

В  перспективі  нами  передбачено  продовжити  дослідження  в  цьому 
напрямку, з метою складання моделі «Типова інструкція з документаційного 
забезпечення управління у вищих навчальних закладах».

В  статье  анализируется  организационно-распорядительная  
документация  ОНПУ  на  примере  общего  отдела,  представляються 
рекомендации по ее усовершенствованию. 

Ключевые  слова: организационно-распорядительная  документация,  
управленческие документы, усовершенствование документации

The article examines the organizational and administrative documentation of  
ONPU  on  the  example  general  department,  make  recommendations  for  its  
improvement.

Key words: organizational and administrative documentation, administrative  
documents, improved documentation
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