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ДОКУМЕНТИ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Поняття про документ 

У низці державних стандартів України (ДСТУ) зафіксовано три значення 

слова „документ”
1
: 

ДСТУ 2392-94. Документ І. Записана інформація, яка може розглядатися 

як одиниця у процесі здійснення інформаційної діяльності. 

ДСТУ 3017-95. Документ ІІ. Матеріальний об’єкт з інформацією, 

                                                           
1
Термін „документ” походить від дієслова „docere” – вчити, вивчати. Корінням це слово сягає 

праіндоєвропейської мови, де воно означало „жест витягнутих рук”, пов’язаний з передачею, отриманням чого-

небудь. Похідними від цього слова є „doctor” – вчений, „doctrina” – вчення, „documentum” – те, що вчить, 

повчальний приклад. 

Більшість науковців вважають, що саме потреба зафіксувати державну і приватну інформацію з метою її 

збереження в часі та просторі стала поштовхом для появи писемності. Якщо матеріальною основою документів 

первісного суспільства були кора і листя дерев, трава, водорості, іноді − камінь, то вже в античні часи (III − 

I тис. до н.е.) документи укладалися на глиняних дощечках, на яких дерев’яним різцем висікалися письмові 

знаки; потім дощечки обпалювалися і могли зберігатися протягом тисячоліть. У Єгипті, десь із III тис. до н.е., а 

пізніше в Стародавніх Греції і Римі до IV−V ст. нашої ери документи укладалися на папірусі. 

Слово „папірус” походить від єгипетського “pa-p-iuz” – „річкова рослина”, очерет, який на берегах Нілу 

виростав до п᾽яти метрів у висоту і був товщиною в кисть людської руки. Серцевина стебла очерету після 

висихання мала форму тонких смужок кольору піску. Ці смужки викладалися рядами у два шари 

перпендикулярно один до одного, заливалися рослинним соком і спресовувалися. Потім за допомогою 

лущильника зі слонової кістки або з мушлі на папірусі видалялися нерівності (полірувався папірус лише 

з одного боку). Звичайна довжина папірусних аркушів була 6 метрів, а ширина – від 15 до 30 см, тому для 

зручності зберігання вони згортувалися в трубку, сувій (рос. свиток). На полірований бік такого „паперу” текст 

наносився каламом (чорнилами) паралельно до короткої сторони сувою, зліва направо окремими стовпцями. 

У Східній Європі, Азії найбільш поширеною матеріальною основою документів було дерево. 

У Стародавньому Китаї зазвичай для цього використовувалися бамбукові дощечки, які скріплювалися між 

собою мотузкою і такі дерев᾽яні „книжечки” називалися кодексами.  

В Індії основою для письма були листя і кора дерев (збереглися цілі книги, написані на пальмових 

листках). Народ майя (Америка) використовував для письма луб (кору) фікуса − знаки наносилися різними 

фарбами на тоненько нарізані листи, покриті білою фарбою. 

У Греції поширеними були дерев’яні дощечки, покриті шаром воску, на якому лінії та літери 

видавлювалися мідним стилосом. Паличка з одного боку була загострена, а з іншого мала форму лопатки, якою 

загладжували помилки. 

У Київській Русі найбільш поширеною матеріальною основою для документів була кора берези – берест 

(берестяні грамоти вперше знайдено А. Арциховським під час розкопок у Новгороді). Берест спочатку 

обрізався і виварювався, від чого ставав еластичним і легше очищувався від грубих шарів. 

У Середні віки документи найчастіше укладалися на пергаменті − вичиненій особливим чином шкірі 

овець, кіз, телят. Так, на виготовлення однієї книги з пергаменту потрібні були шкіри цілої отари тварин. 

Особливо тонкий прозорий пергамент – „дівоча шкіра” – вироблявся із шкіри ненароджених ягнят, витягнутих 

із черева матері. Шкіра вимочувалася у вапняній воді, натягувалася на раму, з неї зішкрібалася шерсть. Після 

цього шкіра висушувалася, вигладжувалася пемзою і оброблялася крейдою. Пемза допомагала відполірувати 

шкіру, а крейда чи свинцеві білила з білком, утерті з обох боків, відбілювали шкіру, поглинаючи жир. 

Порівняно з папірусом, пергамент був більш міцним, мав гладеньку і світлу поверхню, на ньому можна було 

писати з обох боків, але коштував він дуже дорого через важкість обробки. 

Оправа для книг з пергаменту виготовлялася з дерев’яних дощок, які для дизайну обтягувалися парчею, 

візерунчастим оксамитом, атласом та іншими тканинами, прикрашалися коштовним камінням, візерунками 

з дорогоцінних металів, металеві бляхи. Такі книги дуже часто закривалися на ключ. 

Найважливішою подією в історії документа було винайдення у I ст. у Китаї паперу. До Європи папір 

було завезено тільки в XII ст., але остаточно він витіснив пергамент лише в XIII-XV ст. Спочатку папір 

виготовлявся з ганчір’я, а чорнило − із наростів на дубових листях. Написаний таким чорнилом текст був дуже 

стійким, сам документ посипався дрібним піском. 
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закріпленою людиною для її передачі в часі і просторі. 

ДСТУ 2732-94. Документ ІІІ. Матеріальний об’єкт, що містить у собі 

в закріпленому вигляді інформацію, оформлений установленим порядком і має 

відповідно до чинного законодавства правове значення. 

У професійній діяльності людина найчастіше використовує слово 

„документ” у третьому значенні, а саме: документ − це зафіксована на 

матеріальному носієві інформація, яка має правове значення. 

Від терміна „документ” походять інші нині поширені поняття: 

документний − який складається з документів (документні ресурси, 

фонди, масиви, потоки); 

документальний − такий, що базується на документах, містить документ 

як один з елементів своєї структури (документальний фільм); 

документаційний − такий, що стосується документації як сукупності 

документів службового призначення (документаційний ресурс); 

документований − такий, що підтверджений документами, має посилання 

на документи (документована стаття). 

Реквізит (лат. requisitum – необхідне, потрібне) – обов’язкові вихідні дані 

як елемент правильного оформлення офіційного документа. Сукупність 

реквізитів і схема їх розташування на документі складають його формуляр. 

Формуляр установлюється державним стандартом [11], тому для правильного 

оформлення документа потрібно знати не лише реквізити, але і схему їх 

розташування. 

Стандартизація документів – це встановлення загальних зразків 

оформлення документів, а також висловів, які найповніше охоплюють схожі 

ситуації. з вересня 2003 р. в Україні набув чинності ДСТУ 4163-2003 

„Державна уніфікована система документації. Уніфікована система 

організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення 

документів” [11], за яким регулюються правила оформлення документів 

і розташування реквізитів документів. 
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Оформлення сторінки. Документ укладається на папері А4, А5. 

Відступи для А4: ліве поле – 30 мм, праве – 10 мм, верхнє і нижнє – по 

20 мм [1, с. 8]. 

Відступи для А5: ліве поле – 20 мм, праве, верхнє, нижнє – по 1 мм. 

Нумерація. Документ, укладений на одній сторінці, не нумерується. 

У документах, укладених на двох і більше аркушах (з одного боку), нумерація 

починається з другого аркуша арабською цифрою 2 посередині верхнього 

берега на відстані не менше 10 мм від краю. Біля цифр не проставляються 

жодні позначки чи символи. Якщо документ укладено з обох боків аркуша, то 

непарні сторінки позначаються у верхньому правому куті, а парні – у 

верхньому лівому. 

 

Оформлення дат у документах 

У документах і наукових текстах застосовуються два способи 

оформлення дат – цифровий і словесно-цифровий. Цифровий спосіб є найбільш 

економним, оскільки скорочує довжину написання дати й одночасно може бути 

кодом під час обробки документів. Елементи дати подаються у вигляді рядка 

арабськими цифрами, розділеними між собою крапками без інтервалів. Рік 

зазначається лише двома останніми цифрами без крапки після них, без слова 

„рік” і без скороченої позначки „р.” 25.06.99, але 10.01.2001, 12.04.2000. 

У документах фінансового характеру, у заявах дата зазначається 

словесно-цифровим способом, наприклад: 24 вересня 1999 р., 24 березня 2005 р. 

Словесно-цифровим способом зазначається також дата народження укладача 

в автобіографії. 

Проставляючи в документах дату будь-яким із названих способів, 

потрібно керуватися принципом парності, тому якщо день місяця або порядок 

місяця позначається цифрою до 10, то перед нею слід написати 0 (нуль), 

наприклад: 02.06.08 або 02 липня 2008 р. 
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У заповітах, службових дорученнях, інших особливо важливих 

документах дата може зазначатися суто словесним способом, наприклад: 

двадцять дев’ятого грудня тисяча дев’ятсот дев’яносто дев’ятого року. 

Якщо час у тексті позначено тільки роком, то слово рік пишеться 

повністю: кошторис на 2002 рік, план на 2004 рік. Якщо дата складається 

з місяця і року, кварталу і року, півріччя і року, то її написання має наступну 

форму: у квітні 2004 р., у і кварталі 2004 р., у першому півріччі 2002 р., у ІІІ − 

ІV кварталах 2003 р., – тобто слово рік скорочується. 

Слово півріччя в документах завжди записується повністю. 

Позначаючи часовий проміжок, слід використовувати прийменник до, 

наприклад: з 05.06.09 до 05.07.09. 

Усі види некалендарних років (навчальний, бюджетний, звітний) тобто ті, 

що розпочинаються в одному році, а закінчуються в іншому, пишуться через 

правобіжну скісну лінію (слеш, дріб): у 2001/2002 навчальному році, звітний 

2000/2001 рік. У решті випадків між роками ставиться тире: звільнити від 

податку в 2001 – 2002 рр. Тире між цифрами проставляється і при записуванні 

певних числових меж чи передаванні значення приблизності: 20 – 25 грн, 

студенти 3 – 4 курсів. 

Римські цифри в документах використовуються тільки для позначення 

квартáлів, при цьому закінчення не нарощуються: в ІІ кварталі (а не в ІІ-му 

кварталі). 

Для зручності пошуку документів у великих архівах дата може бути 

зазначена у зворотній послідовності: 2002.09.01. 

У зв’язку з упровадженням інформаційних технологій Міжнародна 

організація із стандартизації (ISO) рекомендує універсальне цифрове 

позначення дат. Наприклад, дата 01 вересня 2017 р. виглядатиме таким чином: 

20170901 (основний формат) 

2017-09-01 (розширений формат) 

17-09-01 (скорочений формат) 
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Оформлення грифів затвердження і погодження, віз 

Затвердження – це надання чинності документу, коли після остаточного 

погодження тексту з усіма зацікавленими посадовими особами, керівник 

проставляє у відповідному місці документа свій підпис і дату. 

Гриф затвердження складається зі слова ЗАТВЕРДЖУЮ (без лапок 

і двокрапки), назви посади, підпису, ініціалів та прізвища особи, яка 

затверджуватиме документ, дати затвердження. Ці реквізити розміщуються у 

верхньому правому куті документа: 

 

  ЗАТВЕРДЖУЮ 
 
Генеральний директор 
ПП „Свічадо” 
 
_________ О.О. Олелько 
 
„___”____________2014 року 

 

Якщо документ затверджується іншим документом (постановою, 

рішенням, наказом, протоколом), то гриф затвердження складається зі слова 

ЗАТВЕРДЖЕНО (без лапок і двокрапки), назви, дати і номера 

затверджувального документа в називному відмінку: 

 

  ЗАТВЕРДЖЕНО 
 
Протокол засідання акціонерів 
ПП „Свічадо” 
 
від 17.06.2006 № 5 

 

Реквізити грифа затвердження найкраще надрукувати у прихованій таблиці 

на три стовпчики і вирівняти за лівим краєм при нульовому положенні 

табулятора (без абзаца). Складові частини грифа відокремлюються один від 

одного 1 – 2 міжрядковими інтервалами. 

Гриф затвердження є обов’язковим реквізитом таких документів як 

структура і штатна чисельність, штатний розклад, акти, положення, розцінки на 
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виробництво робіт, кошториси, стандарти, інструкції, правила, нормативи 

тощо. 

Погодження – це попередній розгляд питань, викладених у документі. 

Обговорення проекту документа є необхідним для ухвалення правильних 

управлінських рішень. Документи погоджуються як із посадовими особами 

підприємства (внутрішнє погодження), так і з посадовими особами інших 

організацій (зовнішнє погодження). Зовнішнім є також погодження документа 

з колегіальними органами громадських організацій (із профспілками, радами 

трудових колективів тощо). Внутрішнє і зовнішнє погодження мають різні 

форми: для зовнішнього використовується гриф погодження, для внутрішнього 

− візування документа. 

Гриф погодження розміщується під текстом нижче реквізиту „Підпис”. 

Гриф погодження містить слово ПОГОДЖЕНО (великими літерами, без лапок 

і двокрапки), назву посади особи, з якою погоджується документ, особистого 

підпису посадовця, його розшифрування і дату: 

ПОГОДЖЕНО 

Начальник планового відділу 

(підпис) П.М. Калинський 

13.07.2013 

При погодженні документа з колегіальним органом у грифі погодження 

вказується назва документа в називному відмінку, його дата і номер: 

ПОГОДЖЕНО 

Протокол засідання трудового колективу 

10.10.2010 № 3 

Внутрішнє погодження документа доцільно розміщувати в наступній 

послідовності: автор проекту документа; керівник структурного підрозділу, де 

укладено документ; зацікавлені посадові особи інших підрозділів; громадські 

організації; керівник фінансової чи бухгалтерської служби; заступник керівника 

підприємства, який курує даний напрям діяльності; керівник юридичної служби 

чи юрисконсульт підприємства. 
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Для внутрішнього погодження документів використовується віза, яка 

оформлюється рукописним способом і складається з особистого підпису, його 

розшифрування і дати, а при необхідності – і назви посади того, хто візує: 

Юрисконсульт 

(підпис) Н.О. Ярова 

05.08.2014 

Якщо посадова особа не погоджується зі змістом документа, то вона може 

доповнити візу надписами: „Не погоджуюся”, „Заперечую”, „З п. 7 не 

погоджуюся”, „Зауваження додаються” тощо. Для вихідних документів візи 

проставляються на екземплярі, що залишається на підприємстві. 

Реквізит „Віза” використовується також при ознайомленні працівника 

з документом і є письмовим доказом факту доведення до відома працівників 

змісту документа. Тоді вона містить фразу „З наказом (актом, протоколом, 

посадовою інструкцією тощо) ознайомлений”, а далі – особистий підпис 

працівника, його розшифрування, дата ознайомлення. 

Візи погодження та ознайомлення розміщуються нижче реквізиту „Підпис 

керівника”. 

 

Організаційно-розпорядчі документи 

Основою документаційного забезпечення діяльності підприємства є 

організаційно-розпорядчі і довідково-інформаційні документи. 

Організаційні документи (ОД) – комплекс взаємопов’язаних документів, 

що регламентують структуру, завдання і функції підприємства, організацію 

його роботи, права, обов’язки і відповідальність керівництва, спеціалістів 

підприємства. До складу ОД входять статут, структура і штатна чисельність 

апарату управління, штатний розклад, правила внутрішнього розпорядку, 

положення про персонал, положення про структурні підрозділи, посадові 

інструкції тощо. 

ОД установи повинні відповідати уніфікованим формам документів, 

установленим державними стандартами на документацію та іншими 
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нормативно-правовими актами, що містять вимоги до побудови форм і правила 

створення документів. 

Статут − це документ, яким оформлюється утворення підприємства, 

організації, установи, фірми, визначається їх структура, функції, відносини 

з іншими підприємствами, установами, права й обов’язки в певній сфері 

державного управління або господарської діяльності тощо. 

Статут є основним установчим документом, де вказується правовий 

статус організації, необхідний для її реєстрації відповідно до закону. Після 

затвердження повноважним органом статут передається на реєстрацію до 

відповідних державних органів, де підприємству видається свідоцтво про 

реєстрацію із зазначенням реєстраційного номера та юридичної адреси. Лише 

після реєстрації підприємство має право розпочати свою діяльність. з моменту 

реєстрації організація отримує права юридичної особи, а фірмову назву може 

використовувати тільки ця організація. в Україні статути банків, інших 

фінансових установ, компаній та промислових підприємств після їх 

затвердження підлягають обов’язковій реєстрації в органах Міністерства 

фінансів України. 

Статути поділяються на типові (розробляються для однотипних 

підприємств) та індивідуальні (створюються на підставі типових, але 

з конкретизацією для окремого підприємства). Статут розробляють 

і затверджують засновники організації й інші юридичні особи. Статут 

кооперативу затверджується на зборах колективу. Статут державної установи 

затверджує уповноважена державним органом особа. 

Статут – це складний і значний за обсягом документ, у якому закріплено 

організаційно-правову форму організації, її назву, адресу, органи управління, 

контролю. Порівняно з іншими документами статут має титульний аркуш 

із такими реквізитами: 1) гриф затвердження вищою установою (для державних 

організацій) чи органом управління (для приватних організацій); 2) назва 

підприємства і назва документа (СТАТУТ ПП „Мілена” – посередині 

титульного аркуша); 3) позначки про погодження і реєстрацію; 4) місце 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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складання чи видання (без слова місто чи його скорочення – Вільногірськ), рік 

(без слова „рік” – 2014). 

Текст статуту друкується на звичайних аркушах формату А 4. Для чіткого 

викладення змісту статуту і кращого його сприйняття текст поділяється на 

розділи, підрозділи, пункти, підпункти, які нумеруються тільки арабськими 

цифрами. Статут може мати такі розділи: загальні положення, мета і предмет 

діяльності, фонди товариства, зовнішньоекономічна діяльність, права й 

обов’язки засновників, порядок розподілу прибутків і відшкодування збитків, 

майно товариства, форс-мажорні обставини, зміни в законодавстві, органи 

управління, умови реорганізації і ліквідації, набуття статутом чинності, 

порядок внесення змін і доповнень до статуту тощо. 

Положення, викладені в статуті, не повинні суперечити чинному 

законодавству. Усі аркуші статуту зшиваються, прошнуровуються 

і скріплюються печаткою. Оскільки статут не належить до секретних 

документів і не містить таємної інформації, він надається на вимогу ревізійних 

комісій, державних органів, представників судових і слідчих органів, 

податкової комісії, партнерів по бізнесу та ін. Саме на підставі статуту 

розробляються інші документи, необхідні для функціонування підприємства, – 

положення, правила інструкції тощо. 

Відповідно до статуту підприємства розробляється його структура 

і визначається штатна чисельність, указуються всі структурні підрозділи 

підприємства, посади на підприємстві та кількість штатних одиниць на кожну 

посаду. Документ укладає і підписує заступник керівника підприємства, 

погоджуючи його з головним бухгалтером і затверджуючи в керівника: 

Зміни в структурі і штатній кількості вносяться наказом директора. 
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  ЗАТВЕРДЖУЮ 
 
Керівник підприємства 
 
Підпис, ініціал(и), прізвище 
 
„___”____________2012 р. 

 
СТРУКТУРА і ШТАТНА ЧИСЕЛЬНІСТЬ на ____ рік 

__________________________________ 
(назва підприємства) 

 
11.11.11 №11 Дніпропетровськ 
 

№ Назва структурних підрозділів Назва посад Штатна 
кількість 

    

 

Посади і чисельний склад підприємства з указуванням фонду заробітної 

плати закріплюються в штатному розкладі. Штатний розклад складається на 

бланку підприємства і містить перелік посад, дані про кількість штатних 

одиниць, посадові оклади, надбавки і місячний фонд заробітної плати. 

Документ укладає і підписує заступник керівника підприємства, погоджуючи 

його з головним бухгалтером і затверджуючи в керівника, при цьому в грифі 

затвердження вказується загальна штатна чисельність підприємства і місячний 

фонд зарплатні. 

Організація роботи підприємства, взаємні зобов’язання працівників 

і адміністрації, надання відпусток, відрядження, внутрішній режим 

співпрацівників тощо відображаються в ПРАВИЛАХ ВНУТРІШНЬОГО 

РОЗПОРЯДКУ. Цей документ погоджується шляхом обговорення на зборах 

трудового колективу, візується юристом і затверджується директором 

підприємства. 

Якщо підприємство складається з декількох підрозділів, то для кожного 

з них розробляється ПОЛОЖЕННЯ
2
 ПРО СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ, у 

                                                           
2
 Положення − це правовий акт, що визначає порядок утворення, права, обов’язки й організацію роботи 

підприємств, організацій, фірм, їх структурних підрозділів, а також підпорядкованих їм підприємств, установ. 

Положення оформляються на звичайних аркушах. Статутом керується підприємство в цілому, то положенням − 

структурні одиниці підприємства. 
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якому визначається правовий статус, завдання, функції, права й обов’язки, 

відповідальність підрозділу. 

Положення про структурні підрозділи розробляє і підписує керівник 

підрозділу, погоджуючи документ із заступником директора підприємства, 

головним бухгалтером, юристом. Положення обов’язково затверджує директор. 

Зміни до положення про структурний підрозділ вносяться наказом директора 

підприємства. 

Правовий статус працівника, його функції, права, обов’язки 

і відповідальність регламентується ПОСАДОВОЮ ІНСТРУКЦІЄЮ
3
. 

Посадові інструкції складаються на основі вимог Довідника типових 

професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців, а 

також Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. 

Основою інструкції має бути чинний Кодекс законів про працю (КзпП). 

Посадову інструкцію розробляє і підписує керівник структурного 

підрозділу або спеціаліст, який обіймає відповідну посаду. Після погодження 

з юристом інструкцію затверджує директор підприємства і доводить до відома 

працівника, який обов’язково проставляє візу ознайомлення. Причиною для 

внесення змін до посадової інструкції є наказ директора підприємства про 

внесення змін, що видається при перерозподілі функцій і обов’язків, 

реорганізації, скороченні штату. Крім того, посадові інструкції потрібно 

перезатверджувати при зміні назви підприємства чи структурного підрозділу, 

зміні назви посади, зміні прізвища працівника, який обіймає дану посаду, або 

при звільненні попереднього і заміні наступним (якщо інструкція була іменною 

і містила в заголовку до тексту прізвище та ініціали працівника). Розподіл 

посадових обов’язків між керівниками підприємства встановлюється наказом 

директора. Посадові інструкції є інструментом для оцінки результатів 

діяльності, атестації спеціалістів, при заохоченні, посадових переміщеннях, 

формуванні резерву на керівні посади. 

                                                           
3
Інструкція – правовий документ, який створюється органами державного управління для встановлення 

правил, що регулюють організаційні, науково-технічні, технологічні, фінансові й інші спеціальні аспекти 

діяльності та відносини установ, закладів, підприємств, службових осіб. 
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Розпорядчі документи 

Розпорядчі документи (РД) − це документи, за допомогою яких 

здійснюється керування певною установою, організацією, фірмою, 

підприємством. До РД належать постанови, вказівки, накази, рішення, 

розпорядження. Вони мають владний адміністративний характер і звернені до 

підлеглих посадових осіб, трудових колективів і організацій. 

Наказ – розпорядчий документ, що видається керівником підприємства 

чи організації на правах єдиноначальності та в межах його компетенції 

і стосується організаційних або кадрових питань. Накази видаються на підставі 

і для виконання чинних законів, постанов і розпоряджень уряду, Президента, 

Верховної Ради, директивних вказівок вищих органів. 

За змістом накази поділяються на два види: з основної діяльності 

і з особового складу. 

Наказ з основної діяльності є нормативним документом, що відбиває 

управлінські рішення з питань виробничо-господарської діяльності, 

планування, звітності, фінансування, кредитування, удосконалення структури 

тощо. Проекти наказів з основної діяльності готують головні (провідні) 

спеціалісти, погоджуючи їх зміст з юристом, головним бухгалтером, з іншими 

зацікавленими посадовими особами чи установами. Візи і грифи 

проставляються лише на першому примірнику, який подається на підпис 

керівнику підприємства. 

Накази з особового складу (додаток А) готують фахівці кадрових служб 

на підставі доповідних записок керівників структурних підрозділів, заяв 

громадян, протоколів колегіальних органів, погоджуючи зміст документа 

з керівниками зацікавлених структурних підрозділів, посадовими особами. 

Керівник підприємства чи організації, по суті, лише підписує готовий наказ. 

Наказами з особового складу оформляються призначення, переміщення, 

звільнення, відрядження, відпустки, нагороди та стягнення працівників. 

Накази з особового складу оформляються і реєструються окремо від 

наказів з основної діяльності. Разом з тим обидва різновиди наказів 
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оформлюються на однакових бланках. Підписаний наказ реєструє працівник, 

відповідальний за справочинство. Наказ набуває чинності з моменту його 

підписання (якщо в документі не вказано іншого терміну). До остаточного 

варіанта наказу зміни може вносити лише керівник. 

Накази оформлюються на загальному бланку підприємства і містять 

наступні реквізити: 1) назва підприємства; 2) назва документа (заголовними 

літерами); 3) дата (ліворуч), місто, де було укладено документ (по центру), 

індекс (праворуч) – ці три реквізити найкраще надрукувати у прихованій 

таблиці на три стовпчики при нульовому положенні табулятора; 4) заголовок до 

тексту (ліворуч при нульовому положенні табулятора); 5) позначка про 

контроль; 6) текст; 7) підпис керівника; 8) візи; 9) позначка про виконання 

документа; 10) позначка про перенесення на електронний носій. 

Текст наказу складається з двох частин: вступної (констатуючої) 

і розпорядчої. 

У констатуючій частині зазначаються мета і завдання, причини наказу, 

указується документ, що став підставою для наказу. Зазвичай наказ 

розпочинається зі словосполучень „Відповідно до...”, „Згідно з...”, „У зв’язку з...”. 

Якщо приводом для видання наказу став закон або документ директивного 

органу, то у вступній частині необхідно зазначити повну назву, дату видання 

і номер цього документа. Вступної частини може і не бути, якщо запропоновані 

до виконання дії не потребують роз’яснень. 

Розпорядча частина відокремлюється від вступної (констатуючої) 

словами НАКАЗУЮ, ЗОБОВ’ЯЗУЮ, ПРОПОНУЮ, ДОРУЧАЮ тощо, які 

друкуються великими літерами на окремому рядку при нульовому положенні 

табулятора (без абзаца) і відділяються від попередньої і наступної частин 

тексту вільними 1–2 рядками. Після слів обов’язково проставляється двокрапка. 

Розпорядча частина містить дії, прізвища посадових осіб, відповідальних за їх 

виконання, і термін виконання. 

Розпорядча частина наказу поділяється на пункти, які обов’язково 

нумеруються арабськими цифрами (принцип рубрикації відповідно до чинних 
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стандартів без крапки після цифри, з великої літери і в кінці кожного пункту – 

крапка). Кожен пункт розпорядчої частини розпочинається із вказівки 

конкретної дії, вираженої дієсловом в інфінітивній формі (ЗАРАХУВАТИ, 

ЗДІЙСНИТИ, НАГОЛОСИТИ), далі в пункті вказується виконавець і термін 

виконання. У кінці кожного пункту зазначається підстава для його укладання 

(службова записка, рапорт, заява тощо). в останньому пункті наказу може 

вказуватися посадова особа, відповідальна за виконання наказу в цілому. 

Порівняно з наказами з основної діяльності тексти наказів з особового 

складу можуть не мати вступної (констатуючої) частини і дієслова НАКАЗУЮ, 

і зразу розпочинаються з розпорядчої дії: ПРИЙНЯТИ, ЗВІЛЬНИТИ, 

ПРИЗНАЧИТИ, ПЕРЕВЕСТИ, ЗМІНИТИ, ВВАЖАТИ, НАДАТИ, 

ВІДРЯДИТИ, ОГОЛОСИТИ, СТЯГНУТИ тощо. 

У наказах про призначення, прийом на роботу вказується: 

1) на яку посаду; 

2) до якого структурного підрозділу, відділу; 

3) вид прийняття (переведення, відповідно до контракту, на постійну, 

тимчасову роботу або роботу за сумісництвом; якщо особу взято 

з випробувальним терміном, це обов’язково потрібно зазначити в наказі 

і вказати термін випробування); 

4) особливі умови (з матеріальною відповідальністю, зі скороченим 

робочим днем, індивідуальним робочим графіком тощо); 

5) умови оплати праці (відповідно до штатного розкладу). 

У наказах про переведення на іншу роботу зазначається: 

1) з якої посади на яку; 

2) вид (постійно, тимчасово), термін; 

3) мотивування (реорганізація, скорочення підрозділу тощо). 

Накази про відпустки повинні містити такі відомості: 

1) вид відпустки (основна, тарифна; додаткова, за тривалий стаж 

роботи; як винагорода чи заохочення; у зв’язку з реорганізацією чи ліквідацією 
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організації; навчальна, академічна; через тимчасову непрацездатність; 

декретна; за сімейними обставинами; без збереження заробітної плати); 

2) загальна кількість робочих днів; 

3) дата (з якого числа, місяця, року, до якого числа, місяця, року 

включно); 

4) період, за який надається відпустка (для основної, тарифної 

і додаткової). 

У наказах про звільнення фіксується: 

1) дата звільнення; 

2) мотивування (вихід на пенсію; за власним бажанням; через 

порушення статуту підприємства; ліквідація виробництва) із зазначенням 

відповідної статті КЗпП чи інших чинних кодексів, законів, статутів. 

Накази з особового складу поділяються на прості (індивідуальні) та 

складні (зведені). в індивідуальних наказах міститься інформація тільки про 

одного співробітника, у зведених – про декількох незалежно від того, під які 

управлінські рішення вони потрапляють (прийом, звільнення, зміна прізвища). 

При складанні зведених наказів слід враховувати, що один документ не 

повинен містити інформацію з різними термінами зберігання. Тому потрібно 

розділяти накази про відпустки, відрядження, заохочення і стягнення 

співпрацівників, що мають короткий термін зберігання (3 роки) від інших 

кадрових наказів, які зберігаються 75 років. 

Для розрізнення кадрових наказів з різними термінами зберігання 

порядковий номер документа можна доповнювати буквеним позначенням: 

№ 28-к – накази про прийом, звільнення, зміну кадрової інформації; № 12-кв 

(про відрядження і відпустки); № 9-зс (заохочення і стягнення). Інформація, що 

міститься в наказах з особового складу обов’язково фіксується в трудових 

книжках. Керівник відділу зобов’язаний ознайомити зі змістом наказу осіб, 

прізвища яких є в наказі, а ті, у свою чергу, повинні проставити на документі чи 

його копії візу ознайомлення. 
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Витяг з наказу (додаток Б) – засвідчена копія частини наказу, яка містить 

усі реквізити наказу до розпорядчої частини. З розпорядчої частини береться 

тільки потрібна інформація. У витягу вказується посада і розшифрування 

підпису керівника підприємства чи організації, однак керівник витяги не 

підписує. Особа, яка підготувала витяг з наказу, поставляє на ньому 

засвідчувальний підпис. 

 

Службові листи (офіційна кореспонденція) 

Службовий лист – це документ, який є основним засобом обміну 

інформацією та вирішення питань, що виникають між підприємствами й 

організаціями. 

Залежно від кількості відправників і отримувачів службові листи 

поділяються на звичайні, циркулярні та колективні. Звичайний і колективний 

листи надсилаються на одну адресу, тільки останній укладається від імені 

декількох організацій чи установ. Циркулярний лист завжди надсилається 

керівною установою до своїх структурних підрозділів, філій (наприклад, МОН 

→ школам, технікумам, ВНЗ). 

Залежно від місця створення листи поділяються на вхідні і вихідні, які 

реєструються окремо в журналах вхідних і вихідних документів. Вихідні листи 

візують зацікавлені посадові особи. Візи проставляються на листі, що 

залишається на підприємстві. На вхідних листах проставляються позначка про 

надходження і резолюція керівників підприємства. 

Резолюція – це реквізит, що проставляється на вхідному листі керівником 

підприємства. Резолюція складається з прізвища й ініціалів виконавця, змісту 

доручення і терміну виконання. У резолюції обов’язково проставляється дата: 
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Клочеку В.І. 

Підготувати проект відповіді 

з обґрунтуванням до 12.03.97 

(підпис керівника) 01.03.97 

 

Якщо для виконання доручення потрібно декілька працівників, вони всі 

вказуються в резолюції. При цьому відповідальний зазначається першим, але 

без позначки „відповідальний”. 

Резолюція проставляється на вільному місці верхньої частини листа між 

реквізитами адресата, адресанта і текстом. Не рекомендується писати резолюції 

на окремих листах паперу оскільки вони можуть загубитися. При необхідності 

створення таких листків-резолюцій, вони підшиваються до справи разом 

з листом, однак не приклеюються до листа і не скріплюються з листом 

металевою скобкою чи скріпкою. 

Листи можуть містити різноманітну інформацію, відповідно за змістом 

вони поділяються на гарантійні, супровідні, інструктивні, інформаційні, 

рекламні, позовні листи, листи-запити, листи-повідомлення, листи-нагадування, 

листи-відповіді, листи-прохання тощо. Але всі ці листи складаються за єдиною 

формою: 

1 Відомості про організацію-адресанта (державний герб (для 

держустанов) або фірмовий знак (для приватних); назва міністерства або 

відомства, якому підпорядковується організація (для держустанов); назва 

організації, яка надсилає лист, її поштова адреса; код підприємства за 

ЄДРПОУ; розмітка для дати підписання листа, індексу (містить шифр 

структурного підрозділу, який готував лист, номер справи, де зберігається його 

копія, та реєстраційний номер); посилання на дату й індекс документа, на який 

укладається відповідь (якщо це має місце)) – у лівому стовпчику прихованої 

таблиці, з вирівнюванням за лівим флангом при нульовому положенні 

табулятора. 

2 Відомості про адресата (назва посади, прізвища та ініціалів керівника 

чи іншої особи, якій надсилається лист, поштова адреса) – у правому стовпчику 
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прихованої таблиці, з вирівнюванням за лівим флангом при нульовому 

положенні табулятора. 

3 Заголовок до тексту, що має описовий характер, починається словом 

„Про...” і відображає суть листа (заголовка може і не бути). 

4 Текст з необхідним повідомленням (лаконічно, однозначно, 

аргументовано викладаються висновки, прохання, претензії тощо). Текст листа, 

як правило, складається з двох умовних частин. Спочатку вказуються причини, 

що стали підставою для складання листа (факти, події, посилання на інші 

документи), а потім – висновки, пропозиції, прохання. 

5 Позначка про наявність додатків, якщо вони є. 

6 Назва посади, підпис, ініціали і прізвище керівника, а для листів, які 

стосуються фінансових питань, обов’язковим є підпис головного бухгалтера. 

7 Відбиток печатки (на частину назви посади, а не на підпис). 

8 Позначка про виконавця (нижній лівий кут). 

Службовий лист друкується як мінімум у двох примірниках на 

спеціальному бланку для листів: один надсилається адресату, а другий 

(з оригінальними візами зацікавлених осіб) зберігається в папці для вихідних 

документів. Рукописним способом укладаються тільки приватні листи. 

Поштова і телеграфна адреси оформлюються відповідно до вимог 

поштових правил Міністерства зв’язку. Для оперативного зв’язку подаються 

номери телефону, телефаксу, телетайпа, електронної пошти. Банківські 

реквізити подаються лише на листах, пов’язаних з розрахунково-грошовими 

операціями, наприклад, на гарантійних листах. 

Реквізити адресата [1, с. 4-5] розміщуються у правому верхньому куті 

документа. Якщо лист надсилається посадовій особі, назва установи 

зазначається в називному відмінку, а посада і прізвище адресата – у давальному 

(з урахуванням паралельних закінчень -ові, -еві, -єві та -у, -ю): 

 

  ПП „Мілена” 

Провідному інженерові 
Леді О.В. 
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При адресуванні листів керівнику організації, назва організації входить 

до складу посади адресата: 

 

  Директорові фірми „Древлянка” 

Малику П.П. 

 

У циркулярному листі, який надсилається декільком однорідним 

організаціям, отримувачі вказуються узагальнено: 

 

  Директорам 

машинобудівних заводів 

 

Обсяг та мовні особливості службового листа залежать від його змісту, 

але є певні традиції. Так, листи укладаються або від третьої особи однини 

(Адміністрація нагадує, просить, вимагає, повідомляє), або від першої особи 

множини, але займенник МИ при цьому не використовується (Просимо, 

Нагадуємо, Гарантуємо тощо). Займенники ВИ, ВАШ тощо пишуться в листах 

з великої літери. Стандартними для листів є звороти на зразок „У зв’язку з…”, 

„Відповідно до..”, „Керуючись положеннями України…”, „Розглянувши зауваження…” 

Найбільш поширеним у комерційній діяльності підприємств є лист-запит. 

Запит − це своєрідне звертання покупця до продавця з проханням 

надіслати детальну інформацію про необхідний товар чи певні послуги. 

Зазвичай запити робляться на основі проспектів, каталогів, інформації, 

отриманої на ярмарках, виставках, з рекламних оголошень. При необхідності 

можна попросити надіслати каталоги, прейскуранти чи навіть зразки товару. 

Слід обов’язково вказати, до якого числа фірма буде чекати на пропозицію. 

Наприклад: 

 

Просимо надіслати оферту на постачання сантехніки, зазначаючи у 

специфікації повну назву, тип, технічні характеристики, ціну, колір і вагу кожної 

позиції специфікації, а також можливий термін і загальний обсяг постачання 
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в одиницях товару. Просимо також окремо вказати вартість упаковки 

і транспортування. 

 

Отримавши запит, фірма повинна обов’язково відповісти на лист, 

відмовивши в постачанні чи надіславши оферту. 

Оферта − це письмова пропозиція продавця ((оферента) покупцеві 

(акцептантові) укласти угоду із вказуванням необхідних для цього умов. 

Загалом є декілька видів оферти − тверда і вільна. 

Тверда оферта оформляється на певну партію товару лише одному 

покупцеві. При цьому вказується термін, упродовж якого продавець зв’язаний 

своєю пропозицією. Цей термін називається опціоном. Якщо покупець 

погоджується з умовами твердої оферти, продавець зобов’язаний 

дотримуватися їх, інакше він відповідає за можливі збитки покупця. 

Наприклад: 

 

Підтверджуємо отримання Вашого запиту і надсилаємо специфікацію на 

сантехніку (див. додаток). Товар буде постачатися однаковими місячними партіями 

протягом року (від дати отримання Вашого замовлення). Якість товару відповідатиме 

надісланим зразкам. Оплата здійснюватиметься при пред’явленні сертифікату якості 

та вантажних документів. 

 

Вільна оферта призначається для декількох покупців і обов’язково 

містить назву товару, кількість чи обсяг постачання, ціну товару, термін 

постачання, умови платежу. Можуть бути зазначені також спосіб пакування та 

маркування тощо. Вільна оферта надсилається як відповідь на запит покупця чи 

за ініціативою продавця для попереднього вивчення ринку. 

Якщо фірма отримала запит, але не може ухвалити остаточне рішення, то 

вона повинна обов’язково повідомити покупця про те, що його запит узято до 

розгляду. 

Гарантійний лист надсилається для підтвердження фінансових 

зобов’язань (виплата кредиту, оплата за виконану роботу, надані послуги 
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тощо). Порівняно з іншими службовими листами, обов’язковими елементами 

гарантійного листа є номер розрахункового рахунку із зазначенням назви банку 

(указується в тексті заяви), термін остаточного розрахунку, підпис головного 

бухгалтера. 

Листи-відмови належать до категорії складних листів. Оскільки не 

завжди можна задовольнити прохання, дати позитивну відповідь, ситуацію 

можна пом’якшити, відмовляючи тактовно й аргументовано: 

 

Відповідно до умов нашого договору на постачання фарби PanaFarb термін 

його дії закінчується 21.12.2012. Розглянувши Вашу пропозицію продовжити договір 

на наступний рік, на жаль, змушені повідомити, що не бачимо такої можливості. 

Вдячні Вам за співпрацю і бажаємо всього найкращого. 

 

Фірма отримала Вашого листа №115 від 12.06. 2012 з проханням знизити на 

5 % запропоновану в проекті контракту ціни на постачання фарби PanaFarb. Дуже 

прикро, але не маємо змоги задовольнити Ваше прохання, на що є об’єктивні 

причини: 

1 Суттєве подорожчання сировини для виготовлення фарби PanaFarb. 

2 Збільшення плати за орендоване фірмою приміщення. 

3 Суттєве подорожчання електроенергії. 

До листа додаємо також калькуляцію. Упевнені, що вивчивши її, погодитеся, 

що запропоновані ціни є економічно обґрунтованими і фірма не може їх знизити. 

 

Психологічно неприємним є також лист-нагадування про необхідність 

оплатити платежі чи рахунки. Але навіть такий лист повинен бути ввічливим: 

 

Шановний Романе Васильовичу! 

Протягом червня Вам було надіслано три офіційні нагадування про 

заборгованість нашій фірмі за постачання фарби PanaFarb. На жаль, Ви не дали 

жодної відповіді, а в сьогоднішньому звіті бухгалтерії платежі Вашої фірми 

відзначено як неоплачені. 

Досі наша співпраця була доволі плідною, але її продовження буде можливим 

лише в тому випадку, якщо Ви сплатите борг до 21.12.2012. 
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Рекламація (претензійний лист) – документ, у якому обґрунтовуються 

вимоги однієї організації до іншої у зв’язку з порушенням договірних 

зобов’язань. Такі листи є засобом урегулювання ситуації на добровільних 

засадах і є обов’язковою попередньою стадією перед позиванням через суд. 

Претензії складаються у трьох примірниках: один заявникові, другий – фірмі, 

що завдала збитків, третій пізніше додається до позовної заяви у випадку 

розгляду справи в суді. 

Претензії подаються протягом 10 днів після складання комерційного акта. 

Фірма, отримавши рекламацію, також повинна розглянути її в 10-денний термін 

(термін розпочинається із дня вручення листа під розписку) і повідомити 

фірму-заявника про згоду чи відмову з обґрунтуванням. Тексти претензій 

укладаються згідно з вимогами до службових листів. Наприклад: 

 

Вибачте, але змушені повернути отриману від Вас першу партію замовлених 

нами подарунків жінкам до 8 Березня. 

На жаль, ми дуже розчаровані якістю і дизайном коробок, у які ці подарунки 

були запаковані: коробки зроблені з низькоякісного жовтавого картону і не 

відповідають розмірам подарунків, що не сприяє святковому настрою. Тому 

звертаємо Вашу увагу на п. 7. нашої угоди, яким передбачено зовсім інше пакування. 

Сподіваємося, Ви розумієте, що ми не можемо вітати працівниць подарунками 

в такому вигляді. Розраховуємо на Вашу коректність і просимо замінити пакування на 

більш відповідні. 

 

У листі про нестачу товарів потрібно вказати прибуття товару, 

транспортний засіб; назва одержуваного товару і його документація; стан 

товару, кількість, перелік отриманих цінностей; привід для подання претензії, 

тобто де і коли виявлено нестачу, ким оформлено; можливі причини нестачі; 

конкретні вимоги потерпілої сторони; порядок і термін виконання вимог (якщо 

терміни не визначено спеціальними нормативними актами). 

Обов’язковим додатком до претензійного листа є копії комерційного акта, 

транспортних документів (накладних, квитанцій), розрахунок суми збитків 
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тощо. До рекламацій на якість товару потрібно додавати копії актів експертизи 

про неякісність товару, розрахунок суми уцінення і штрафу, зазначати кількість 

забракованого товару. 

У листі-відповіді на рекламацію зазначається прийняття чи неприйняття 

претензій з обґрунтуванням, наприклад: 

Фірма отримала Ваше повідомлення про те, що один із проданих нами 

терміналів для швидкого приготування напоїв вийшов із ладу. Оскільки ще діє 

гарантійний термін його роботи, ми негайно відрядили свого представника для 

з’ясування ситуації й усунення дефектів. 

Після огляду термінала у присутності Вашого інженера з’ясувалося, що 

замовлення виконано якісно, термінал для швидкого приготування напоїв був 

проданий справним, але вийшов з ладу через грубе порушення інструкції з техніки 

експлуатації. 

Вважаємо за необхідне нагадати, що згідно з умовами нашого контракту на 

постачання терміналів для швидкого приготування напоїв експериментального типу, 

експлуатація останніх повинна відбуватися з суворим дотриманням інструкцій. 

Інакше наша фірма знімає з себе відповідальність за якість їх роботи. 

 

Якщо претензії приймаються, то тоді в листі вказуються терміни 

і способи задоволення претензій. При грошовій компенсації вказується сума, 

номер і дата платіжного доручення. 

Внутрішнє листування на підприємстві здійснюється за допомогою 

доповідних і пояснювальних записок, рапортів. 

Доповідна записка – це документ на ім’я керівної посадової особи зі 

звітом про виконання певної роботи, завдань, службового доручення, взятих на 

себе зобов’язань і може містити висновки та пропозиції укладача. 

Доповідна записка укладається за вказівкою керівника або з ініціативи 

автора і може бути оформлена рукописним способом на стандартному листку. 

Вона містить докладний опис виробничого питання, факту, події, ситуації, що 

склалася з укладачем і його підлеглим чи в підпорядкованому укладачеві 

підрозділі. Реквізити доповідної записки: 

1) назва структурного підрозділу і дата (ліворуч); 
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2) посада і прізвище адресата (праворуч); 

3) назва документа, номер (тільки для внутрішніх); 

4) заголовок до тексту, що розпочинається зі слів „Про...”; 

5) текст, який може поділятися на частини: а) загальну – лаконічний 

і точний виклад суті події, інформації, пропозиції; б) описову – аргументоване 

пояснення причини, факту, вчинку, події; з’ясування певних положень 

основного документа (плану, звіту, проекту тощо); в) висновок – конкретні 

пропозиції для оптимального вирішення, подолання, усунення заявлених 

в описовій частині фактів; 

6) додатки (якщо є); 

7) посада, підпис і розшифрування підпису укладача. 

 

Пояснювальна записка (додаток В) – це документ, у якому працівник 

пояснює причини власної відсутності на робочому місці, невиконання 

доручення, порушення трудової дисципліни тощо. 

Пояснювальна записка укладається на вимогу керівника структурного 

підрозділу установи чи підприємства рукописним способом на стандартному 

листку. 

 

Довідково-інформаційні документи 

Протокол
4
 (додаток Г) – це інформаційний документ, який відображає 

процес і результати діяльності колегіальних органів під час проведення зборів, 

засідань, нарад, конференцій. 

Документування ходу виробничих нарад і оформлення протоколу 

                                                           
4
Нині термін протокол (гр. prōtokollon – приклеєний на папірусі листок з датою й 

іменем писаря) має декілька значень: 

1) документ, складений офіційною особою для засвідчення якого-небудь факту 

(протокол судово-медичного обстеження, протокол інспектора пожежної охорони, 

санітарного інспектора, протокол спортивних змагань тощо), акт; 

2) акт про порушення суспільного порядку; 

3) етикет, сукупність правил, якими регулюються порядок проведення різноманітних 

дипломатичих заходів (дипломатичний протокол); 

4) програма, рівень доступу, набір правил, алгоритм обміну інформацією між 

абонентами мережі. 
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покладається на співробітника, відповідального за роботу з документами. За 

обсягом вміщеної інформації протоколи поділяються на стенографічні, повні та 

короткі. 

У стенографічному протоколі дослівно фіксується хід обговорення 

питань, уноситься інформація про найменші подробиці засідання (наприклад, 

репліки присутніх, обурення, оплески тощо). Первинний запис інформації під 

час засідання раніше здійснював стенографіст, а зараз – за допомогою 

технічних засобів. 

У повних протоколах докладно фіксується весь хід обговорення питання, 

ухвалені рішення. У такому випадку тексти доповідей, виступів опонентів, 

пропозицій зацікавлених осіб вносяться безпосередньо до тексту. Додатками до 

такого протоколу можуть бути листи, телеграми, довідки, відгуки офіційних 

опонентів, висновки офіційних експертів, інші документи, оприлюднені на 

засіданні і які підтверджують обговорювані факти. 

Короткі протоколи є найбільш поширеними і призначені для фіксування 

самого факту поточного засідання і констатації рішень. Доповіді, виступи, інші 

документи, на підставі яких ухвалювалися певні питання, оформлюються у 

вигляді додатків. 

Незалежно від обсягу всі протоколи оформлюються на звичайних 

аркушах паперу формату А4 з обов’язковими стандартними відступами 

відповідно до чинних правил й інструкцій. Обов’язкові елементи: 

1 Назва виду документа з номером (заголовними літерами посередині 

рядка – ПРОТОКОЛ № 10). 

2 Тематичний заголовок, що відображає назву колегіального органу 

організації, до якої він належить. 

3 Дата проведення засідання чи зборів і місце проведення (відповідно у 

лівому і правому стовпчиках прихованої таблиці). 

4 Вказівка на голову та секретаря засідання чи зборів (кожен елемент на 

окремому рядку). 
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5 Відомості про присутніх: поіменний перелік осіб (якщо їх більше 15, то 

тоді вказується кількість осіб, а до протоколу додається список присутніх 

в алфавітному порядку). Відомості про відсутніх подаються таким же чином, 

вказується причина відсутності. При необхідності зазначаються посади 

присутніх, а також запрошені на захід. Леґітивними є рішення, при ухваленні 

яких був кворум
5
. 

6 ПОРЯДОК ДЕННИЙ (заголовними літерами, після цих слів 

проставляється двокрапка) містить перелік чітко сформульованих питань, що 

записуються у вигляді пронумерованих пунктів з указуванням прізвищ 

доповідачів. Послідовність розміщення питань визначається їх важливістю. 

Питання подаються іменниковими конструкціями (Обговорення..., Підготовка 

до.., Вибори делегатів..., Затвердження тощо). 

7 Текст, у якому відображено порядок проходження засідання чи зборів 

за стандартними рубриками (тобто скільки питань ПОРЯДКУ ДЕННОГО, 

стільки і рубрик, при цьому нумерується тільки рубрика СЛУХАЛИ): 

СЛУХАЛИ (заголовними літерами, при нульовому положенні табулятора, 

з двокрапкою): кого, з якого питання − короткий зміст доповіді. Прізвище 

доповідача подається в називному відмінку. Після прізвища проставляється 

тире, викладається зміст доповіді у формі непрямої мови. Якщо 

застенографований або наданий доповідачем текст є значним за обсягом, то 

після тире з великої літери зазначається „Доповідь додається”, „Текст виступу 

додається”, а сам текст оформлюється як додаток до протоколу. 

ВИСТУПИЛИ (заголовними літерами, при нульовому положенні 

табулятора, з двокрапкою): відображається короткий зміст виступів при 

обговоренні доповіді. Прізвища тих, хто виступили, подаються в називному 

відмінку. Після прізвища проставляється тире і подається зміст виступу у формі 

непрямої мови. Якщо питання вирішено без обговорення, то рубрика 

ВИСТУПИЛИ не подається. 

                                                           
5
КВОРУМ − установлена законом, статутом або постановою певної організації 

найменша кількість членів, присутність яких є необхідною умовою для проведення засідання 

і легітивності ухвалених на них рішеннях (зазвичай це 2/3 від загальної кількості). 
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УХВАЛИЛИ (заголовними літерами, при нульовому положенні 

табулятора, з двокрапкою): записується ухвалене за результатами доповіді та 

обговорення рішення. Рішення подається дієслівними формами, наприклад: 

„УХВАЛИЛИ: Провести спільне засідання…”, „Взяти до відома...”, „Посилити 

роботу...”, „Створити...”. Якщо рішення було ухвалено шляхом голосування, то 

вноситься відповідна позначка в цій же рубриці. Одночасно окремо 

укладаються два протоколи, де в першому зазначається склад лічильної комісії, 

а в другому − результати голосування і список осіб, які не брали участі 

в голосуванні. Результати голосування в основному протоколі записуються так: 

ЗА − 60 (шістдесят), 

ПРОТИ − 6 (шість) 

УТРИМАЛИСЯ − 1 (один). 

8 Додатки (наприклад, протокол про склад лічильної комісії і протокол 

результатів голосування). 

9 Вказівка на голову засідання чи зборів, його особистий підпис, ініціали 

і прізвище. 

10 Вказівка на секретаря, його особистий підпис, ініціали та прізвище. 

Витяг з протоколу (додаток Д) є частиною протоколу і оформлюється 

для підтвердження колегіальних рішень, що стосуються службової діяльності 

та біографічних фактів працівника. Витяг з протоколу друкується на аркуші 

паперу формату А4 і А5. Цей документ має ті ж елементи, що і протокол. 

1 Назва виду документа з номером протоколу: 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 10. 

2 Тематичний заголовок, що відображає назву колегіального органу та 

назву організації, у якій він діє. 

3 Дата і місце проведення засідання чи зборів (назва населеного пункту). 

4 Текст містить розгляд питання, яке стосується особи і вимагає 

підтвердження, за двома рубриками: СЛУХАЛИ (перед рубрикою 

проставляється номер арабською цифрою, відповідно до її номера в повному 

тексті протоколу), УХВАЛИЛИ (викладається зміст рішення). 
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5 Вказівка на голову засідання чи зборів, ініціали і прізвище. 

6 Вказівка на секретаря, ініціали і прізвище. 

Хоч у витягу і вказується посада, розшифрування підпису голови 

і секретаря заходу, однак голова витяги не підписує. Особа, яка підготувала 

витяг із протоколу, проставляє на ньому засвідчувальний підпис. Відбиток 

печатки проставляється лише тоді, коли витяг із протоколу подається за межі 

організації, у якій проводилося засідання. 

 

Акт (додаток Ж) – документ правової чинності, що складається 

декількома особами для засвідчення установлених фактів і подій. 

Для об’єктивного відображення певних фактів акт складають колегіально 

декілька службових осіб, спеціально уповноважених для цього керівництвом 

або перевірювальним органом. 

Загалом акти поділяються на законодавчі й адміністративні. Законодавчі 

акти містять рішення стосовно чинних законів, указів, постанов. 

Адміністративні акти укладаються після попередніх ухвал, під час приймання-

здавання робіт, об’єктів в експлуатацію; підготовці документів до знищення, 

нещасних випадках (травма, аварія, стихійне лихо, ДТП) тощо. Відповідно акти 

мають багато різновидів: акт приймання робіт, виконаних за договором; акт 

приймання-передачі документів; акт приймання-передачі товарно-матеріальних 

цінностей; акт списання матеріалів; комерційний акт тощо. 

Набувши правової значимості після затвердження вищою інстанцією або 

керівником закладу, акт є документом суворої звітності, на підставі якого 

порушується адміністративна чи кримінальна справа. 

Акт друкується на аркуші паперу формату А 4 з обов’язковими 

стандартними відступами і містить наступні реквізити: 1) назва підприємства; 

2) гриф затвердження; 3) назва документа і номер; 4) дата, місто, де укладався 

акт; 5) заголовок до тексту; 6) текст; 7) позначка про наявність додатків; 

8) підписи. 

Текст акта складається з двох частин: вступної і констатуючої. 
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У вступній частині вказуються документи, на підставі яких було створено 

комісію для проведення ревізії, перевірки події, факту. Далі у вступній частині 

перераховується склад комісії: голова, члени комісії (обов’язково зазначаються 

посади, прізвища й ініціали). Прізвища членів комісії розміщуються 

в алфавітному порядку і нумеруються арабськими цифрами. У вступній частині 

вказуються також особи, що не входили до складу комісії, але були присутніми 

під час перевірки. 

У констатуючій частині описується проведена комісією робота, 

фіксуються установлені факти. Кількість екземплярів акта визначається 

потребами зацікавлених осіб. Відомості про кількість екземплярів акта та їх 

місцезнаходження подаються в останньому абзаці тексту перед позначкою про 

наявність додатків до акта. 

Акт підписують особи, які брали участь у його складанні, при цьому 

вказуються не їх посади, а статус у комісії (голова, члени комісії). При потребі 

акт підписують і присутні, навіть якщо вони не погоджуються зі змістом акта, 

зазначаючи свою незгоду. Комерційний акт зазвичай складається для 

засвідчення обставин порушення договору і покладання матеріальної 

відповідальності на винних. Відсутність комерційного акта позбавляє 

постраждалу сторону можливості пізніше виставити претензію. 

Комерційні акти складаються, наприклад, у випадку невідповідності між 

фактично отриманим вантажем і даними за назвою, масою, кількістю місць, 

зазначеними в перевізному документі; псування і пошкодження вантажу; 

виявлення вантажу без документів; викрадення вантажу; затримки більш, ніж 

на 24 год після оформлення документів про отримання вантажу в товарній 

конторі. 

Комерційні акти складають працівники перевезень, але якщо вони 

відмовляються, то тоді це робить вантажоодержувач. 
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Документи з господарсько-договірної діяльності 

Договір
6
 (додаток К) – це офіційна письмова домовленість двох або 

більше юридичних чи фізичних осіб про встановлення ділових відносин. 

Загалом договори поділяються на договори з господарської діяльності 

підприємств і трудові договори. 

Договори складаються з урахуванням інтересів сторін і відповідно до 

чинного законодавства. Сторонами договору можуть бути юридичні і фізичні 

особи, працівники, підприємства, організації, установи, фірми. Проект готує 

сторона-ініціатор, залучаючи при потребі юриста (хоча інша сторона теж може 

підготувати свій варіант проекту). Договір є юридичним документом, тому, 

формулюючи його умови, потрібно уникати неоднозначності змісту, 

нелаконічності. Підготовлений, погоджений і належним чином оформлений 

договір підписують обидві сторони. Якщо договір підписує уповноважена 

особа, необхідно переконатися в її повноваженнях (перевірити доручення, 

паспорт, можливо навіть зібрати інформацію про контрагента). 

Залежно від змісту договори з господарської діяльності поділяються на 

договори купівлі-продажу, постачання, на виконання робіт, про спільну 

діяльність, оренду, позику, майнову відповідальність тощо. Обов’язкові 

елементи: 

1 Назва виду документа (ДОГОВІР), індекс (вихідний номер документа). 

2 Тематичний заголовок, що відображає зміст документа. 

3 Дата укладання договору, місце укладання (відповідно в лівому 

і правому стовпчиках прихованої таблиці, середній стовпчик вільний). 

4 Текст. 

5 Позначка про наявність додатків (якщо є). 

                                                           
6Договір (угода, контракт) − пакт − трактат 

Договір (угода, контракт) − взаємне зобов’язання, письмова чи усна угода між 

особами чи організаціям про що-небудь. Контракт укладається тільки на певний 

період, а договір, угода − як на період виконання робіт, так і на невизначений термін. 

Пакт − міжнародна угода, що має політичне значення. 

Трактат − міжнародний договір, домовленість. 
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6 Юридичні адреси сторін, підписи представників сторін (у прихованій 

таблиці на три стовпчики (середній максимально вузький) при нульовому 

положенні табулятора з вирівнюванням за лівим краєм), відбитки печаток 

сторін. 

Договір друкується на звичайних аркушах паперу формату А 4. Якщо 

договір складено на кількох сторінках, то вони обов’язково нумеруються 

і кількість сторінок зазначається в тексті документа. При потребі 

в колонтитулах може вказуватися не тільки порядковий номер сторінки, але й 

загальна їх кількість у документі (сторінка 5 з 14), проставлятися розмітка для 

підписів кожної сторін. Основна частина договору зазвичай рубрикується 

з обов’язковою наскрізною нумерацією арабськими цифрами всіх розділів, 

підрозділів, пунктів. Та якщо домовленості викладено компактно, їх можна 

подати у вигляді пронумерованих пунктів-абзаців. Текст поділяється на дві 

умовні частини: 

а) вступна частина – зазначаються назви сторін, між якими укладається 

договір, прізвища, імена по батькові представників сторін, посилання на 

нормативні документи, на підставі яких вони діють; при потребі вказуються 

документи, що засвідчують повноваження особи, яка підписує договір; залежно 

від змісту документа суб’єкти дії перейменовуються: Покупець − Продавець, 

Замовник − Виконавець, Підприємство − Клієнт, Банк − Клієнт, Автор − 

Видавництво (ці назви пишуться без лапок і з великої літери, бо набувають 

значення власних); 

б) основна частина: конкретні домовленості між сторонами за такими 

пунктами (розділами): предмет договору; обов’язки сторін; порядок 

розрахунків, відповідальність сторін; порядок розірвання договору; форс-

мажорні обставини; загальна сума договору; термін дії договору тощо. 

Договір вважається укладеним тільки тоді, коли його підписали обидві 

сторони. Оскільки сторони, що підписують договір, є рівними у правах, то їх 

реквізити в кінці документа найкраще розмістити на одному рівні у прихованій 

таблиці на три стовпчики. 
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При порушенні умов договору постраждала сторона складає рекламацію 

у трьох екземплярах, один з яких надсилає партнерові разом із копією 

комерційного акта, копіями інших документів. Якщо партнер відмовляється 

задовольнити пред’явлені претензії, то тоді постраждала сторона подає до суду 

позовну заяву, додаючи до неї копію рекламації, лист-відмову партнера, 

поштовий чек на рекомендований лист партнерові (якщо той не відповів), копії 

комерційного акта, калькуляцію збитків та інші документи, які підтверджують 

обґрунтованість вимог постраждалої сторони. 

 

Особисті офіційні документи 

Особисті офіційні документи – це документи, необхідні для певних 

формальних повідомлень про себе як працівника установи, підприємства, 

організації (резюме, доручення, посвідчення, рапорти, заяви, розписки, 

автобіографії, скарги, заповіти, доповідні та пояснювальні записки). Особисті 

документи особа виконує рукописним способом в одному примірнику. Як 

виняток, заповіт укладається не менше, ніж у двох примірниках, а резюме може 

бути оформлене на комп’ютері. 

Резюме (додаток Л) це особистий документ інформаційного характеру, 

який містить відомості про освіту та професійний досвід особи і подається нею 

для участі в конкурсі на заміщення вакантних посад у приватних структурах. 

Резюме, як правило, аналізується за відсутності кандидата, тому і потрібно, щоб 

документ давав найповніше уявлення про претендента. 

Обов’язкові елементи резюме: 

1 Назва виду документа. 

2 Ім’я, по батькові, прізвище претендента (посередині рядка в називному 

відмінку). 

3 Текст, у якому подається домашня адреса, номер домашнього телефону; 

дата і місце народження; родинний стан претендента (одружений (-а) − 

неодружений (-а), але склад сім’ї не вказується). Після цього обов’язково 

зазнається мета резюме: пошук роботи, заміщення вакантної посади 
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з вказуванням посади, а останнім часом і розміру заробітної плати, на яку 

претендує особа. 

Далі з абзаца подаються відомості про освіту (починаючи зі спеціальних 

і вищих навчальних закладів, навчання на спеціальних курсах, а також 

наявність наукового ступеня тощо. У резюме навчання в школі не 

вказується! Однак, якщо особа навчалася у спеціалізованій школі, наприклад, 

з поглибленим вивченням німецької мови, і, на її думку, це може вплинути на 

вибір кандидатури, то навчання в школі можна вказати). 

Відомості про трудовий і професійний досвід, крім інформації про посаду 

і місця роботи, можна доповнити вказівкою конкретних професійних здобутків, 

публікацій тощо. Останнім часом досить популярною є форма резюме, коли 

дані про місце роботи подаються у зворотному порядку: від останнього місця 

роботи до першого, при цьому можна докладно описати виконувані обов’язки. 

4 Додаткові відомості (позитивні якості кандидата, його працездатність, 

індивідуальність, знання, навички роботи, володіння суміжними 

спеціальностями тощо). 

5 Дата складання (ліворуч). 

6 Особистий підпис претендента (праворуч). 

Резюме подається в друкованому вигляді обсягом 1-2 сторінки на аркуші 

паперу формату А 4. Текст складається від першої особи у вигляді абзаців 

відповідно до кожного виду відомостей. При потребі резюме доповнюється 

фотокарткою у правому верхньому куті документа. 

 

Заява (додаток М) – це документ, що містить прохання особи, 

висловлене організації, установі і посадовій особі для здійснення своїх прав на 

працю (прийом на роботу чи звільнення), відпочинок, матеріальну допомогу, 

навчання тощо. Обов’язкові елементи заяви: 

1 Адресація заяви (у правому верхньому куті) містить у давальному 

відмінку назву посади, прізвище, ініціали керівника (слід чергувати при потребі 

закінчення -у, -ю та -ові,-еві,-єві; назву посади, прізвище, ім’я та по батькові 



 37 

подавача заяви повністю в родовому відмінку без прийменника від. Назва 

посади чи соціального статусу подавача заяви подається в усіх випадках, крім 

прийому на роботу та навчання. У деяких випадках (при влаштуванні на 

роботу, у позовних заявах) подавач заяви вказує свою домашню адресу, 

доповнюючи перший елемент документа фразою ..., який (яка) мешкає за 

адресою… 

2 Назва виду документа з великої літери без крапки посередині листка. 

3 Текст, що містить чітко висловлене прохання і всю необхідну 

інформацію, яка його стосується. Зазвичай текст розпочинається словом 

Прошý: якщо прийняти на роботу, то на яку посаду, який цех чи відділ, якщо 

надання відпустки, то з якого до якого числа і т. д. Частина заяв мають бути 

вмотивовані, тобто слід вказувати причину подання (відпустка без збереження 

заробітної плати, надання матеріальної допомоги тощо.). Заяви про прийом на 

роботу, надання навчальної відпустки, путівок на лікування тощо 

доповнюються переліком підтверджувальних документів. У такому випадку 

в кінці тексту з абзаца зазначається: „До заяви додаю:” і далі − перелік 

документів. 

4 Дата подання заяви зазначається словесно-цифровим способом, 

наприклад: 15 квітня 2013 р. (лівий кут зразу під текстом). 

5 Підпис подавача заяви (правий кут зразу під текстом). 

Заява складається лише рукописним способом і тільки в деяких випадках 

на спеціальних бланках. 

 

Автобіографія (додаток Н) – це особистий документ, який містить 

власноручний опис життя особи. Цей документ є обов’язковим елементом 

особової справи працівника. Обов’язкові елементи автобіографії: 

1 Назва виду документа (зверху посередині рядка). 

2 Текст, який розпочинається із займенника Я,... прізвища, імені та по 

батькові особи, дати і місця її народження. Дата народження в автобіографії 

оформлюється словесно-цифровим способом, а решта − цифровим. Якщо назва 
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населеного пункту змінилася, то слід вказувати ту назву, яка була на момент 

народження особи і вказана у свідоцтві про народження, наприклад: 

...народився в місті Ворошиловград (нині Луганськ). Далі у хронологічному 

порядку подаються відомості про навчання із вказуванням повної назви 

навчальних закладів і вказівкою на часові межі перебування в них та 

з зазначенням назв отриманих спеціальностей; детальні відомості про трудову 

і громадську діяльність з указуванням місць роботи та посад; відомості про 

нагороди, стягнення, заохочення, а також про перебування на військовій 

службі, у місцях позбавлення волі. Якщо назва закладу, де особа навчалася чи 

працювала, змінилася, то слід вказувати ту назву, яку мав заклад на момент 

перебування особи в ньому. У кінці документа обов’язково подаються 

відомості про склад сім’ї (для неодружених − батько, мати, сестри, брати; для 

одружених − чоловік, дружина, діти; у деяких випадках організація може 

вимагати відомості про обидві сім’ї). Для кожного члена родини подається 

прізвище, ім’я та по батькові, рік народження, посада, місце роботи чи 

навчання. 

У кінці автобіографії обов’язково вказується домашня адреса. 

3 Дата написання (ліворуч під текстом). 

4 Особистий підпис автора (праворуч під текстом). 

Доручення (додаток О) – це документ, у якому одна особа доручає іншій 

отримати матеріальні цінності чи виконати інші дії. Залежно від суб’єкта дії 

(юридична чи фізична особа) доручення поділяються на службові та особисті 

(особа особі). 

Обов’язкові елементи особистого ДОРУЧЕННЯ: 

1 Назва виду документа. 

2 Текст, який розпочинається з займенника „Я...” і містить назву посади, 

прізвище, ім’я, по батькові, паспортні дані того, хто доручає; назву посади, 

прізвище, ім’я по батькові того, кому дається доручення, його паспортні дані, 

дії, які має виконати особа; термін доручення. У тексті доручення не 

використовуються фрази на зразок „дійсно доручаю”, „цим дорученням 
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уповноважую” (досить лише „доручаю”, „уповноважую”). 

3 Дата видачі доручення. 

4 Особистий підпис того, хто видав цей документ. 

5 Засвідчення особистого підпису доручителя посадовою особою. 

6 Дата засвідчення і відбиток печатки організації, де засвідчено підпис. 

Рекомендації до оформлення. Особисте доручення укладається 

рукописним способом на аркуші паперу формату А4. Засвідчує цей документ 

керівник або уповноважена особа того підприємства, де працює чи навчається 

доручитель. У тексті доручення не допускається виправлення чи стирання. 

 

Розписка (додаток П) – документ, яким особа підтверджує отримання 

матеріальних цінностей, документів тощо. Залежно від обставин, у яких 

складається цей документ, розписка буває службовою та особистою. 

Обов’язкові елементи розписки: 

1 Назва виду документа. 

2 Текст, який розпочинається з займенника „Я...” і містить назву посади 

(для службових розписок), прізвище, ім’я, по батькові одержувача цінностей, 

його паспортні дані, назву посади, прізвище, ім’я, по батькові, у якої взято 

цінності; перелік цінностей, їх кількість; грошові суми подаються цифрами 

і словами; підстава, за якою одержано цінності (для службових). 

3 Дата складання і підпис одержувача цінностей. 

4 Засвідчення підпису іншою особою, якщо йдеться про значні суми 

грошей чи дорогоцінні предмети. 

Розписка укладається рукописним способом у довільній формі на папері 

формату А 4 і тільки в одному примірнику. Будь-які виправлення чи стирання 

в цьому документі забороняються. Всі вільні місця між текстом і підписом 

перекреслюються. Інколи в розписці зазначаються свідки її написання, передачі 

чи отримання матеріальних цінностей. У такому разі ці особи своїми підписами 

також засвідчують документ. Розписка зберігається нарівні з грошима 

і цінними документами. 
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Підсумкові запитання 

Дати визначення термінів „документ”, „реквізит”, „стандартизація”. 

Яким чином у документах оформлюються дати? 

Яким чином проставляється дата в заявах? 

Порівняти реквізити резюме й автобіографії, визначити спільне і відмінне. 

У скількох примірниках складається розписка? 

 

Рекомендована література 

1. ДСТУ 4163-2003 Державна уніфікована система документації. 

Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до 

оформлення документів. − К. : Держспоживстандарт України, 2003. − 22 с. 
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ДОДАТКИ 

Додаток А 
 

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „КОЛОС” 

 

НАКАЗ 

 

12.05.2012 Дніпропетровськ №23 

 

Про звільнення Дараган О.П. 

 

Відповідно до п. 1 ст. 36 Кодексу законів про працю України 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1 Звільнити Дараган Олену Петрівну із посади завідувача відділу маркетингу 

ВАТ „Колос” 12 травня 2012 року за угодою сторін. 

Підстава: заява Дараган О.П. 

2 Відділу планово-фінансової діяльності, обліку та звітності провести 

нарахування і виплату компенсації Дараган О.П. за невикористану частину 

щорічної основної відпустки тривалістю 11 календарних днів за період роботи 

з 13.10.2011 до 12.05.2012. 

 

 

Директор (підпис) Д.С. Андрієнко 
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Додаток Б 

 

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „КОЛОС” 

 

ВИТЯГ З НАКАЗУ 

 

12.05.2012 Дніпропетровськ №23 

 

Про звільнення Дараган О.П. 

 

Відповідно до п. 1 ст. 36 Кодексу законів про працю України 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1 Звільнити Дараган Олену Петрівну із посади завідувача відділу маркетингу 

ВАТ „Колос” 12 травня 2012 року за угодою сторін. 

Підстава: заява Дараган О.П. 

 

Директор (підпис) Д.С. Андрієнко 

   

Згідно з оригіналом   

Завідувач відділу кадрів (підпис) О.С. Ельві 

 

 

Додаток В 
 

 Деканові економічного факультету 
Кіору І. А. 
старости групи 1-ЕК -28 
Кульчевської Ю.В. 

 
Пояснювальна записка 

 
Про порушення навчальної дисципліни 
 
Студенти 2-ої групи спеціальності „Економіка підприємства” не з’явилися на заняття 

з філософії (ІІ пара), оскільки відвідували виставку комп’ютерної техніки. 
Виставку організувала науково-виробнича фірма „Мир компьютеров”, яка і запросила 

студентів на 10 годину. 
 
12.12.09  (підпис укладача) 
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Додаток Г 

 
ПРОТОКОЛ №12 

Засідання трудового колективу 

фірми „Селітра люкс” 

 

12 вересня 2012 року  Дніпропетровськ 

 

Усього: 40 працівників 

Присутні: 35 працівників (додаток 1). 

Відсутні: 5 працівників (додаток 2). 

Голова: Тимощук М.М. 

Секретар: Сонячний Л.М. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1 Про скасування дії наказу про зменшення обсягу виробництв (доповідач –

начальник відділу маркетингу Марко М.М.). 

2 Про реалізацію проекту виробництва виробу АА-11 (доповідач – заступник 

директора з виробництва Квачик К.К.). 

3 Різне. 

 

1 СЛУХАЛИ: Марко М.М. – про неможливість зменшення обсягу виробництва 

селітри – текст виступу додається (додаток 3). 

ВИСТУПИЛИ: начальник відділу закупівлі сировини Сомик Б.В. зазначив, що 

підтримує пропозицію Марко М.М. і пропонує домовитися із постачальниками 

про часткове зниження ціни на сировину. 

УХВАЛИЛИ: скасувати дію наказу про зменшення обсягу виробництва селітри. 

 

2 СЛУХАЛИ: Квачик К.К. – про реалізацію проекту виробництва виробу АА 11 

– текст доповіді додається (додаток 4). 

ВИСТУПИЛИ: інженер-технолог Васильєв Я.В. наголосив, що у зв’язку 

з виробництвом виробу АА-11 необхідно модернізувати устаткування 

і запропонував перелік необхідного устаткування. 

УХВАЛИЛИ: Розпочати виробництво виробу АА-11. Доручити виробничій 

службі розробити і представити на затвердження план модернізації 

устаткування. 

 

3 СЛУХАЛИ: Марко М.М. – про винесення суворої догани менеджерові 

Лайдаку П.П. за постійне запізнення на роботу. 

УХВАЛИЛИ: Узяти інформацію до відома. 

 

Додатки: 1 Список присутніх на зборах трудового колективу 

2 Список відсутніх на зборах трудового колективу 

3 Текст доповіді Марко М.М. на 2 л. в 1 екз. 
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4 Текст доповіді Квачик К.К. на 3 л. в 1 екз. 

 

Голова (підпис) М.М. Тимощук 

   

Секретар (підпис) Л.М. Сонячний 
 

Додаток Д 

 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ №12 

Засідання трудового колективу 

фірми „Селітра люкс” 

 

12 вересня 2012 року  Дніпропетровськ 

 

Усього: 40 працівників 

Присутні: 35 працівників (додаток 1). 

Відсутні: 5 працівників (додаток 2). 

Голова: Тимощук М.М. 

Секретар: Сонячний Л.М. 

 

1 СЛУХАЛИ: Марко М.М. – про неможливість зменшення обсягу виробництва 

селітри – текст виступу додається (додаток 3). 

УХВАЛИЛИ: скасувати дію наказу про зменшення обсягу виробництва селітри. 

 

Голова  М.М. Тимощук 

   

Згідно з оригіналом   

Секретар (підпис) Л.М. Сонячний 
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Додаток Ж 

 

  ЗАТВЕРДЖУЮ 

 

Генеральний директор 

фірми „Акварель” 

 

_______ 

О.Ю. Щербиніна 

 

10 квітня 2012 року 

   

 АКТ  

   

08 квітня 2012 року Дніпропетровськ №1 

 

Ревізії складу 

 

Підстави: Наказ директора підприємства 

від 07 квітня 2012 року № 42 

 

Складено комісією: 

Голова заступник директора Щербиніна О.Ю.  

Члени комісії заступник головного бухгалтера Борисов П.М.  

 ст. бухгалтер Васильєва С.М  

 бухгалтер Мілютенко Н.М  

 бухгалтер Стецюк Д.В.  

Присутні: комірник Залюбовська В.І.  

 

Комісія провела ревізію складу підприємства станом на 08 квітня 2012 року. У 

результаті проведеної ревізії установлено: 

1 Залишок фарби станом на 08 квітня 2012 року згідно з даними 

бухгалтерського обліку повинен складати: 

фарба акрилова для внутрішніх робіт PanaFarb Майстер-клас – 340 л; 

фарба акрилова фасадна PanaFarb Профі-клас – 234 л; 

фарба акрилова білосніжна PanaFarb Арктика – 120 л. 

2 Фактичний залишок фарби на складі: 

фарба акрилова для внутрішніх робіт PanaFarb Майстер-клас – 300 л; 

фарба акрилова фасадна PanaFarb Профі-клас – 204 л; 



 46 

фарба акрилова білосніжна PanaFarb Арктика – 100 л. 

3 Недостача фарби на складі: 

фарба акрилова для внутрішніх робіт PanaFarb Майстер-клас – 40 л; 

фарба акрилова фасадна PanaFarb Профі-клас – 30 л; 

фарба акрилова білосніжна PanaFarb Арктика – 20 л. 

4 Недостача фарби на складі утворилася з вини комірника Залюбовської В.І. 

Акт складено в 3-х екз.: 

1-й екз. – до справи 05-11; 

2-й екз. – директору підприємства; 

3-й екз. – головному бухгалтеру. 

Додаток: пояснювальна записка комірника Залюбовської В.І. на 1 сторінку 

в 1 екз. 

 

Голова (підпис) О.Ю. Щербиніна 

   

Члени комісії (підпис) П.М. Борисов 

   

 (підпис) С.М. Васильєва 

   

 (підпис) Н.М. Мілютенко 

   

 (підпис) Д.В. Стецюк 

З актом ознайомлена 

(підпис) В.І. Залюбовська 

  

   

До справи 05-11   
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Додаток К 

 

ДОГОВІР 

Про обслуговування оргтехніки 

21 травня 2012 року  Дніпропетровськ 

 

Фірма „Принт” (далі – Виконавець) в особі директора Матвєєвої Дарини 

Сергіївни, який діє на підставі статуту фірми, з однієї сторони, і фірма „Мілена” 

(далі – Замовник) в особі директора Мельник Мілени Матвіївни, яка діє на 

підставі статуту фірми „Мілена” з іншої сторони уклали цей договір про таке: 

1 Замовник доручає, а Виконавець бере на себе заправлення картриджів, 

технічне обслуговування оргтехніки фірми „Мілена”. 

2 Виконавець несе відповідальність за якість матеріалів і якість 

виконаних робіт. Вартість робіт: 

1 Заправляння тонером НР 1 шт. – 72 грн 

2 Заправка тонером LBR 1 шт. – 54 грн 

3 Техобслуговування кардриджа LBR 1 шт. – 216 грн 

3 Виконавець надає одноразові консультаційні послуги з питань роботи 

оргтехніки. 

4 У випадку неякісного виконання робіт Замовник повідомляє про це 

Виконавцю у дводенний термін після виявлення недоліків для вживання 

необхідних заходів. 

5 Виконавець зобов’язаний після одержання від Замовника повідомлення 

про неякісне виконання робіт, усунути за власний рахунок недоліки 

в найкоротший можливий термін, але не більше, ніж два дні після одержання 

повідомлення. 

6 Замовник зобов’язаний оплачувати роботу Виконавця в розмірі 

і в термін, передбачений умовами цього договору. 
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7 Вартість і кількість виконаних робіт визначається на підставі 

двосторонніх актів виконаних робіт, що складаються Виконавцем разом із 

Замовником щомісяця. 

8 Оплата за договором здійснюється в безготівковій формі після 

складання акта приймання виконаних робіт на підставі рахунку (накладної) 

Виконавця. 

9 За виконану роботу Замовник перераховує Виконавцю кошти протягом 

трьох днів з моменту отримання рахунку(накладної) Виконавця. 

10 За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань сторони 

несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством. 

11 Будь-які зміни і доповнення до договору є чинними тільки у випадку, 

якщо вони були оформлені в письмовій формі і підписані обома сторонами. 

12 Цей договір складено у двох примірниках, що мають однакову 

чинність, по одному для кожної сторони. 

13 У випадках, не передбачених цим договором, сторони керуються 

чинним цивільним законодавством. 

14 Цей договір набуває чинності з моменту його підписання і до 

31 грудня 2015 року. 

 

Виконавець 

Фірма „Принт” 

просп. Свободи, 16 

м. Дніпропетровськ 

Код ЄДРПОУ 25437645 

р/р 212764557967 

Банк „Фієста” 

 Замовник 

Фірма „Мілена” 

вул. Осіння, 75 

м. Дніпропетровськ 

Код ЄДРПОУ 65748291 

р/р 948329861543 

Банк „Фієста” 

Директор 

_____________ Д.С. Матвєєва 

 Директор 

_____________М.М. Мельник 
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Додаток Л 
 

РЕЗЮМЕ 

 

Колодич Ніна Тарасівна 

Домашня 

адреса: 
Дніпропетровськ, просп. Карла Маркса, 3, кв. 11 

Дом.телефон: 777-47-77 

Моб.телефон:  8-097-44-44-446 

E-mail: knt@ua.fm 

Дата народж.: 30.03.1990 

Сімейний стан Не одружена 

Мета: посада начальника відділу, заступника директора, директора 

Освіта: 

 
2008 − 2012 рр. 

ДВНЗ „Український державний хіміко-технологічний 

університет”, економічний факультет, спеціальність 

„Менеджмент організацій”, менеджер, кваліфікаційний рівень 

− бакалавр 

Досвід роботи:  Червень 2016 р. – до сьогоднішнього дня 

ТОВ „Тако-Трейд” (супермаркет будівельних матеріалів 

ТАКО). Начальник відділу „Кахлі і сантехніка” 

Обов’язки: 

 контроль за виконанням поставлених відділу завдань 

 контроль за ефективністю оперативного маркетингу 

 контроль за оперативним і уважним обслуговуванням 

клієнтів 

 контроль за ефективністю продажу і дотриманням 

цінової дисципліни 

 оформлення і зберігання документації 

 робота з претензіями покупців 

 контроль за дотриманням співробітниками трудової 

дисципліни 

 розподіл обов’язків і завдань між співробітниками відділу 

 участь в обліку на складі, інвентаризації секцій і відділу 

 аналіз асортименту товарів для забезпечення 

максимальної ефективності продажу 

 пошук нових постачальників і залучення нових товарів 

У підпорядкуванні шістнадцять продавців-консультантів, три 

завідувачі секцій, товарознавець, два менеджери-логісти 

 Травень 2016 р. – жовтень 2016 р. 

ПП „Реарді” (мережа супермаркетів „Большая ложка”), 

аналітик з вивчення товарного ринку 
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Обов’язки: 

 аналіз націнки і ціноутворення 

 АВС-аналіз товару 

 моніторинг цін конкурентів 

 товарна логістика 

 Вересень 2014 р. − травень 2016 р. 

Салон італійської сантехніки „Marco Trevi”, менеджер 

з продажу 

Обов’язки: 

 продаж сантехнічного обладнання 

 робота з архітекторами і будівельними організаціями, 

забезпечення технічною інформацією 

 робота з програмою обліку товарів, облік складських 

залишків, прийом товару на склад і відвантаження клієнтам 

 планування товарного запасу 

 первинна бухгалтерія 

 моніторинг цін конкурентів 

 2012 р.– 2014 р. 

Салон „Grande&Piccolli”, менеджер з продажу 

Обов’язки: 

 продаж сантехнічного обладнання 
 

Додаткова інформація: 

Вільно володію персональним комп’ютером (установлення програмного 

забезпечення, операційних систем і налагодження роботи ПК, MS Office, 

оброблення цифрових зображень, пошук інформації в мережі Internet, e-mail, 

програми обліку 1С ПІДПРИЄМСТВО, СКЛАД). 

Володіння мовами: англійська базова, французька базова, італійська 

технічна. 

Особисті якості: 

Комунікабельна, працездатна, наполеглива, акуратна, уважна. 

 

21.12.2016        (підпис укладача) 
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Додаток М 
 

  Генеральному директорові 
ЗАТ „Верес” Колодичу О. В. 
Чупини Богдана Олександровича, 
який мешкає за адресою: 
вул. Маршала Малиновського, 10, кв. 100 
тел. 12-34-56 

ЗАЯВА 
Прошу прийняти мене на роботу до відділу комплектування на посаду старшого інженера. 
До заяви додаю: 

1) копію диплома про вищу освіту; 
2) трудову книжку; 
3) особовий листок з обліку кадрів на трьох сторінках. 

 

19 вересня 2016 р.        (підпис укладача) 
 
 
 
  Директорові 

ВАТ „Кільчень” 
Кавуну А.М. 
тракториста 
Конвісарова Леоніда Олександровича 

 ЗАЯВА 
У зв’язку із сімейними обставинами прошу надати мені відпустку з 02.06.14 до 04.06.14 

без збереження заробітної плати. 
 

30 травня 2014 р.       (підпис укладача) 
 

Додаток Н 
 

АВТОБІОГРАФІЯ 
Я, Денега Юлія Миколаївна, народилася 16 жовтня 1994 року в м. Дніпропетровськ. 
З 2000 до 2011 р. навчалася в Дніпропетровській загальноосвітній школі № 123. 
2011 р. вступила до ДВНЗ „Український державний хіміко-технологічний університет” 

на факультет технології силікатів денної форми навчання, де навчаюся і зараз. Виконую 
обов’язки старости групи. 

Склад сім’ї: 
Батько – Денега Микола Петрович, 1959 року народження, водій АТП 32921. 
Мати – Денега Зоя Тарасівна, 1960 року народження, вихователь дитячого садка 

№112 м. Дніпропетровськ. 
Домашня адреса: вул. Остапа Вишні, б.12, м. Дніпропетровськ. 
Дом. тел 23-23-23. 

 

16 березня 2013 р.    (підпис укладача) 
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Додаток О 

 
ДОРУЧЕННЯ 

Я, Чупина Марина Олександрівна (паспорт МА 24384, виданий Амур-
Нижньодніпровським РВВС України м. Дніпропетровськ 23 квітня 2000 р.), маркетолог ВАТ 
„Березіль”, доручаю отримати в касі товариства належні мені гроші за лютий 2013 р. Чупині 
Марії Тарасівні за її паспортом серії ІМ 549692, виданий РВ УМВС Жовтневого району 
м. Дніпропетровськ 14 липня 2000 р. 

Доручення дійсне до 12 квітня 2013 р. 
 

12 березня 2013 р.  (підпис укладача) 
   
Підпис Чупини М.О. засвідчую 
Директор ВАТ „Березіль” 

 Ю.М. Артеменко    إل
12.03.13 

Відбиток печатки 

  

 

Додаток П 
 
 

РОЗПИСКА 
Я, Борисовець Володимир Тарасович (паспорт МА 24384, виданий Кіровським РВВС 

України м. Запоріжжя 23 квітня 2000 р.), одержав від Кібукевича Трохима Максимовича гроші 
в сумі 300 (триста) гривень. Зобов’язуюся повернути названу суму до 18 червня 2013 р. 

 
 
10 травня 2013 р.  (підпис укладача) 
 

 

 
РОЗПИСКА 

Я, завідувач відділу маркетингу Місюкевич Валентина Наумівна одержала від завідувача 
відділу програмного забезпечення Кота Віктора Івановича 10 комп’ютерів „Patriot” для роботи 
відділу. 

Підстава: розпорядження директора РА „Соняшник” від 15.02.2014 № 21. 
 
16 лютого 2014 р.  (підпис укладача) 

 


