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РАЗДЗЕЛ І. СТАНАЎЛЕННЕ І РАЗВІЦЦЁ ДЗК Ў БЕЛАРУСІ 
Першыя дакументы савецкай улады аб рэгламентацыі асобных бакоў дакументавання. Пошукі 

рацыянальных формаў арганізацыі справаводства.  
Навуковая арганізацыя працы (НАП) у галіне рацыяналізацыі дзейнасці дзяржаўнага апарата. 

Стварэнне навукова-даследчыцкіх інстытутаў, ведамасных і пазаведамасных органаў рацыяналізацыі. 
Даследчыцкая дзейнасць, практычныя распрацоўкі  і іх выкарыстанне. 

Роля Бюро па НАП Народнага камісарыята рабоча-сялянскай інспекцыі  (НК РСІ) БССР у 
распрацоўцы і ўвядзенні прынцыпаў і метадаў арганізацыі кіравання і справаводства. Увядзенне ў 
практыку адзіных  і рацыянальных правілаў арганізацыі арганізацыі  справаводства. Дзейнасць 
Асацыяцыі па НАП пры Інстытуце беларускай культуры. 

  Характарыстыка і значэнне  “Агульных правіл дакументацыі і дакументаабарота”, як 
спробы абагульнення метадаў рацыяналізацыі справаводства і ўвядзення ў практыку адзіных правілаў 
арганізацыі і тэхналогіі справаводства.  

Пастановы ўраду Беларусі ў 1920–1990-я гг. па ўдасканаленню справаводства. Дзейнасць 
органаў дзяржаўнай архіўнай службы па метадычным  забяспячэнні справаводства. Удасканаленне 
справаводства ў 1960–1980-я гг. Стварэнне Адзінай дзяржаўнай сістэмы справаводства (АДСС) і 
Дзяржаўнай сістэмы дакументацыйнага забяспячэння кіравання (ДСДЗК).  

Стандартызацыя і ўніфікацыя кіраўніцкіх дакументаў у 1970–2000-х гг. і іх уплыў на 
дакументаванне і арганізацыю працы з дакументамі. Нарматыўна-метадычныя дакументы, якія 
рэгламентуюць арганізацыю Дакументацыйнага забяспячэння кіравання ў 1990–2000 гг. 
Зацвярджэнне прыкладнай інструкцыі па справаводству ў міністэрствах, цэнтральных органах 
кіравання, установах і на прадпрыемствах Рэспублікі Беларусь.  

 
 
РАЗДЗЕЛ 2. АРГАНІЗАЦЫЯ ПРАЦЫ З ДАКУМЕНТАМІ 
2.1. Рэгістрацыя дакументаў як складовая частка тэхналогіі ДЗК  
Рэгістрацыя дакументаў як складовая частка тэхналогіі ДЗК. Правіла і прынцыпы регістрацыі 

дакументаў. Характарыстыка сучасных рэгістрацыйных формаў, склад інфармацыі і парадак 
запаўнення. Узаемасувязь рэгістрацыі дакументаў і інфармацыйна-пашуковых сістэм па дакументах 
арганізацыі.  

2.2. Кантроль выканання дакументаў 
Значэнне кантроля за выкананнем дакументаў у аппараце кіравання, асноўныя прынцыпы яго 

арганізацыі. Функцыі службы ДЗК па кантролю за срокамі выканання дакументаў. Тыпавыя і 
індывідуальныя срокі выканання дакументаў. Тэхналогія вядзення кантроля пры розных формах 
рэгістрацыі. Абагульненне, аналіз і выкарыстанне дадзеных аб выкананні дакументаў ва умовах 
традыцыйнай і аўтаматызаванай тэхналогіі апрацоўкі дакументаў. 

2.3. Наменклатура спраў 
Паняцце наменклатуры спраў. Роль і значэнне наменклатуры спраў для фарміравання і уліку 

спраў у справаводстве. Методыка складання наменклатуры спраў. Класіфікацыйная схема 
наменклатуры спраў, якая адлюстроўвае дакументаванне працы і пытанні дзейнасці арганізацыі. 
Парадак афармлення, узгаднення і зацвярджэння наменклатуры спраў. Срокі захоўвання дакументаў. 
Віды наменклатур спраў, іх асаблівасці і назначэнне.  

2.4. Фарміраванне спраў 
Паняцце “фарміраванне” спраў, асноўныя патрабаванні да  правядзення гэтай працы. 

Фарміраванне спраў у арганізацыях розных узроўняў кіравання. Задачы службы ДЗК па абяспячэнню 
фарміравання спраў у справаводстве. Правіла фарміравання ў справы розных катэгорый дакументаў. 
Захоўванне спраў у структурных падраздзяленнях арганізацыі. Арганізацыя даведачнай працы і 
парадак выдачы спраў у часовае карыстанне. 

2.5. Парадак захоўвання спраў у арганізацыі. Экспертыза каштоўнасці 
Паняцце “экспертыза каштоўнасці”.  Нарматыўна-метадычныя асновы правядзення экспертызы 

каштоўнасці дакументаў. Патрабаванні да правядзення экспертызы каштоўнасці. Арганізацыя працы 



экспертных службаў арганізацыі (ЦЭК, ЭК). Афармленне вынікаў экспертызы каштоўнасці 
дакументаў. 

Паняцце “пералік дакументаў”. Тыпавыя і ведамасныя пералікі дакументаў с зазначэннем 
срокаў захоўвання. Назначэнне і выкарыстанне пералікаў у якасці асноўных крыніц па вывучэнні 
склада і зместа дакументаў,  вызначэння срокаў захоўвання. 

Асноўныя патрабаванні да афармлення спраў. Поўнае і частковае афармленне спраў. Правіла 
складання вопісаў спраў сталага, часовага (звыш 10 гадоў) захоўвання. Перадача спраў у ведамасны 
архіў. Адзінства арганізацыі дакументаў у службе ДЗК і ў ведамасным архіве арганізацыі.  

2.6. Праца са зваротамі грамадзян 
Заканадаўчая рэгламентацыя працы са зваротамі грамадзян. Асноўныя задачы службы ДЗК па 

арганізацыі працы са зваротамі грамадзян. Прыём, рэгістрацыя, кантроль выканання, прыняцце 
рашэнняў па зваротах грамадзян. Срокі выканання. Фарміраванне і захоўванне спраў са зваротамі 
грамадзян. Абагульненне, аналіз і выкарыстанне дадзеных аб працы са зваротамі грамадзян у апараце 
кіравання. 

2.7. Служба ДЗК 
Асноўная задача і функцыі службы ДЗК. Рэгламентацыя функцый падраздзяленняў па ДЗК. 

Тыпавыя і індывідуальныя палажэнні аб службе ДЗК. Фармуляр, склад інфармацыі, парадак 
распрацоўкі і зацвярджэння палажэння аб службе ДЗК. 

Службовы і колькасны склад працаўнікоў службы ДЗК. Функцыі працаўнікоў службы ДЗК. 
Службовыя інструкцыі. Фармуляр, склад інфармацыі, парадак распрацоўкі і зацвярджэння службовай 
інструкцыі.  

Інструкцыя па ДЗК – асноўны акт па рэгламентацыі і арганізацыі тэхналогіі ДЗК. Тыпавыя і 
індывідуальныя інструкцыі. Парадак распрацоўкі і склад інфармацыі. Правіла зацвярджэння і 
ўвядзення інструкцыі па ДЗК.  

Тыпавыя нарматывы часу на справаводныя работы. Умовы працы, абсталяванне працоўных 
месцаў. Парадак захоўвання пячатак, бланкаў, правіла іх выкарыстання. 

2.8. Паняцце “дакументаабарот” 
Вызначэнне паняцця “дакументаабарот”. Агульныя прынцыпы і метадычныя асновы 

арганізацыі дакументаабарота. Прыём, прахаджэнне і парадак выканання паступаючых дакументаў. 
Экспедыцыйная апрацоўка дакументаў. Папярэдні разгляд дакументаў. Разгляд дакументаў 
кіраўніцтвам і іх накіроўванне на выкананне. Дастаўка дакументаў выканаўцам, праца выканаўцаў з 
дакументамі. Парадак апрацоўкі зыходзячых дакументаў. Правілы руху унутраных дакументаў. 
Накірункі ўдасканалення дакументазварота і шляхі іх скарачэння. “Безпапяровае справаводства”, 
“Электронны дакументаабарот”. Аб’ём дакументаабарота, улік колькасці дакументаў.  

 
 РАЗДЗЕЛ 3. АРГАНІЗАЦЫЙНАЕ ПРАЕКТАВАННЕ СІСТЭМ КІРАВАННЯ 
3.1. Тэарэтыка-метадалагічныя асновы арганізацыйнага праектавання сістэм кіравання 
Статычны і дынамічны падыходы да паняцця “арганізацыя”. Арганізацыя і кіраванне. Законы 

арганізацыі і іх тыпалогія. Прынцыпы арганізацыі і рацыяналізацыі структур і працэсаў. Сістэмны 
падыход у арганізацыі кіравання. 

Вызначэнне паняцця “арганізацыйнае праектаванне”. Мэты і задачы арганізацыйнага 
пракетавання. Віды арганізацыйнага праектавання. Кіраўніцкае, інжынерна-тэхнічнае, сацыяльнае. 
Асаблівасці праектавання новаствораных сістэм кіравання і мер па рацыяналізацыі дзеючых сістэм 
кіравання. Комплекснае і лакальнае аргпраектаванне і іх адрозненні. Накірункі правядзення 
комплекснага аргпраектавання. Тыпавыя комплексныя праекты. 

3.2. Стадыі арганізацыйнага праектавання сістэм кіравання 
Фактары, што вызначаюць склад працэсаў арганізацыйнага праектавання. Правядзенне 

перадпраектнага (арыенціровачнага) абследавання. Мэты і паслядоўнасць працы на этапе дэтальнага 
абследавання. Распрацоўка эскізнага і працоўнага праекта. Афармленне аргпраекта. Склад рабочай 
дакументацыі аргпраекта. Правядзенне аналіза,  абагульнення, фармулёўка вывадаў. Прынцыпы 
эфектыўнага ўвядзення аргпраектных прапаноў. 

3.3. Методыка даследавання сістэмы ДЗК 
Асноўныя накірункі дэтальнага абследавання сістэмы ДЗК.  Мэта, задачы, метады вывучэння 

дакументацыі. План і графік правядзення прац па абследаванні справаводства, склад працоўнай 
групы. Папярэдняе знаёмства. Дэтальнае абследаванне. Метадычная праграма абследавання. 
Апрацоўка дадзеных абследавання. 

Перадпраектнае арыенціровачнае абследаванне. Першапачатковае знаёмства са структурай, 
штатамі, тэрытарыяльным размяшчэннем структурных падраздзяленняў. Размеркаванне абавязкаў. 
Крыніцы звестак для правядзення перадпраектнага абследавання. 

Пачатковае знаёмства з дакументаабаротам. Выяўленне складу, асноўных характарыстык, 
аб’ёмаў дакументаабарота. Даследаваннне складу і руху дакументацыі у апараце кіравання. 
Класіфікацыя дакументаў. Падрыхтоўка схемы дакументацыйных патокаў. Дыягностыка сістэмы 



справаводства ў арганізацыі. Ацэнка ўзроўню арганізацыі дакументавання і дакументацыйнага 
абслугоўвання. 

Знаёмства з  арганізацыяй працы служачых. Агульная характарыстыка структуры штатаў. 
Арганізацыя службы ДЗК. Агульная характарыстыка асноўных відаў працы службы ДЗК. 

Дэтальнае абследаванне. Асноўныя накірункі дэталёвага абследавання. Вывучэння 
дакументавання і дакументацыйнага абслугоўвання. Вывучэнне зместу працы. Функцыянальнай і 
штатнай колькасці. Эскізны аргпраект. 

3.4. Праектаванне сістэмы ДЗК 
Мэты і задачы рацыяналізацыі сістэмы ДЗК. Метадычныя рэкамендацыі па разработцы і 

ўвядзенню сістэм кіравання дакументацыяй у арганізацыях. Нікірункі і ўзроўні ўдасканалення 
сістэмы ДЗК. Аптымізацыя дакументапатокаў. Падрыхтоўка праектных прапаноў па удасканаленні 
працы апарата кіравання арганізацыі.  

Увядзенне ў дзеянне канкрэтных арганізацыйных праектаў. Структура этапа. Парадак 
увядзення ў дзеянне плана мерапрыемстваў па рацыяналізацыі ДЗК. Падрыхтоўка палажэння.  

3.5. Метады даследавання і аналіза сістэм кіравання 
Асноўныя метады даследавання справаводства. Метад асабістага  назірання, метад маментнага 

назірання, доўгатэрміновае назіранне, бесперапыннае назіранне. Метады суцэльнага і выбарачнага 
назірання. Метад непасрэднага назірання. 

Даследаванне затрат часу на справаводныя працэсы. Метад фатаграфіі працоўнага дня. 
Самафатаграфаванне. Метад хранаметража. Метад статыстычнага назірання. 

Анкетнае абследаванне. Метад інтэрвьюіравання. Графічныя метады абследавання: аргаграмы, 
аргсхемы, дакументаграмы, апераграмы, функцыяграмы, хранаграмы, тапаграмы, дыяграмы. Метад 
мадэліравання.  

3.6. Абследаванне асобных накірункаў справаводства 
 Складанне і афармленне дакументаў. Арганізацыя дакументаабарота. Табель уніфікаваных 

формаў дакументаў. Рэгістрацыя дакументаў і будаўніцтва навукова-даведачнага-апарата, кантроль за 
выкананнем дакументаў, фарміраванне спраў, падрыхтоўка дакументаў да захавання і выкарыстання. 
Афармленне вынікаў абследавання справаводства (праект рацыяналізацыі справаводства). 

3.7. Метады ацэнкі эфектыўнасці арганізацыйнага праектавання 
Паняцце, сутнасць і змест эфектыўнасці арганізацыйнага праектавання. Крытэрыі ацэнкі 

эфектыўнасці арганізацыйнага праектавання. Экспертыза праектаў і метады яе правядзення. 
Асноўныя накірункі экспертных работ: экспертыза якасці нарматыўна-метадычных дакументаў, 
аналіз навуковага зместу аргпраекта, ацэнка эканамічнай эфектыўнасці аргпраекта. 
 


