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Вступ. Мета і завдання курсу. Функції мови. 

Стилі сучасної української мови. 

 
План 

1. Мета і завдання курсу «Українська мова за професійним спрямуванням».  

2. Мова як засіб пізнання, мислення, спілкування, як показник рівня культури 

людини. 

3. Функції мови. 

4. Функціональні стилі сучасної української мови. 

5. Офіційно-діловий стиль 

 

1. Мова є засобом саморозвитку  й  самовираження особистості. Знання 

мови допомагає досконало оволодіти обраною професією. Відповідний рівень 

культури усного і писемного мовлення є необхідною, обов’язковою ознакою й 

показником високого інтелекту освіченої людини, громадянина нашої держави. 

Головне завдання вищої школи - готувати висококваліфікованих 

фахівців, які досконало володіють державною мовою в усній та писемній її 

формах. Курс «Українська мова (за професійним спрямуванням)» передбачає 

продовження формування національномовної особистості, комунікативних 

навичок майбутніх спеціалістів, студіювання особливостей фахової мови. 

Отже, предметом вивчення курсу є сучасна українська літературна мова 

професійної сфери. Тому велика увага під час вивчення всіх тем приділяється 

засвоєнню мовних стереотипів комунікацій певного фаху. Робота над 

культурою мови студентів проводиться з урахуванням двох аспектів: 

підвищення загальномовної культури майбутніх спеціалістів та їх фахової 

мовної культури. 

Мета курсу. Метою викладання навчальної дисципліни «Українська мова 

за професійним спрямуванням»  є  ознайомлення студентів з основами 

культури мовлення, специфікою функціонування усної і писемної форми 

ділової мови відповідно до фаху,  формування вільного володіння лексикою та 

термінологією своєї спеціальності.     

Завдання курсу . 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Українська мова за 

професійним спрямуванням» є: 

- виховання у студентів потреби вивчати українську мову; 

- підготовка грамотних фахівців, які добре володіють українською мовою; 

- розширення  знань із професійної лексики; 

- прищеплення практичних навичок складати ділові папери; 

- ознайомлення студентів з особливостями професійного мовлення; 

- навчання користуванню спеціальною термінологією в усному і 

писемному мовленні; 

- відновлення й закріплення орфографічних і пунктуаційних навичок; 

- поглиблення й розширення знань з основних розділів української мови; 

- оволодіння необхідними орфоепічними, граматичними, лексичними та 

стилістичними   нормами. 
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 1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:  

знати: 

- предмет, мету, завдання і значення курсу; 

- види документів, пов’язаних із професійною діяльністю, реквізити 

документів, правила їх оформлення; 

- терміни та професіоналізми, які використовуються у фаховому 

службовому спілкуванні; 

- лексичні, морфологічні, синтаксичні норми сучасної української 

літературної мови у професійному спілкуванні; 

- особливості професійного спілкування; 

- основи культури професійного спілкування; 

- етикет ділового спілкування. 

         уміти: 

- чітко визначати і користуватися двома формами ділового мовлення: 

усною і писемною, знати їх особливості; 

- складати професійні тексти та документи, дотримуючись норм сучасної 

української літературної мови,  використовуючи методику складання 

фахової документації, термінологічні словники тощо; 

- здійснювати спілкування з учасниками трудового процесу на принципах 

професійного спілкування, орієнтуючись  на норми сучасної української 

літературної мови; 

- здійснювати аналіз і коригувати тексти фахової інформації відповідно до 

норм української літературної мови; 

- перекладати тексти українською мовою, працюючи з іншомовними 

фаховими текстами, використовуючи термінологічні та електронні 

словники; 

- логічно формувати думки, дотримувати послідовності й точності викладу; 

- володіти культурою діалогу; 

- використовувати власне українські виробничо-професійні фразеологізми 

та номенклатурні назви, складаючи професійні тексти та спілкуючись на 

професійному рівні; 

- самостійно здобувати знання, здійснювати пошук нової текстової 

інформації (робота з джерелами навчальної, наукової та довідкової 

інформації).   

Вивчаючи курс, студенти різних спеціальностей набувають теоретичних 

знань про фахове спілкування, його етапи й роль у професійній діяльності, 

засвоюють термінологію майбутньої спеціальності, відомості про призначення і 

структуру ділових документів, необхідних фахівцю певного профілю, 

формують стійкі комунікативні компетенції, потрібні у професійному 

спілкуванні, навички послугування вербальними і невербальними засобами 

обміну інформацією. 

 

2. Мова є однією з найістотніших ознак нації і реально існує як мовна 

діяльність членів відповідної етнічної спільноти. 

Українська мова - єдина національна мова українського народу. 
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Відповідно до статті 10 Конституції України, прийнятої Верховною 

Радою 28 червня 1996 року, українська мова є державною мовою в Україні, 

«держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в 

усіх сферах суспільного життя на всій території України». 

Державна мова - «це закріплена традицією або законодавством мова, 

вживання якої обов'язкове в органах державного управління та діловодства, 

громадських органах та організаціях, на підприємствах, у закладах освіти, 

науки, культури, у сферах зв'язку та інформатики»'. 

На ґрунті української національної мови формується і розвивається 

українська літературна мова. 

Як одна з форм національної мови вона існує поряд з іншими її 

формами - діалектами (територіальними і соціальними), просторіччям, мовою 

фольклору. 

Літературна мова - це унормована, регламентована, відшліфована 

форма існування загальнонародної мови, що обслуговує найрізноманітніші 

сфери суспільної діяльності людей: державні та громадські установи, пресу, 

художню літературу, науку, театр, освіту й побут людей. Вона вважається 

найвищою формою існування мови. Літературна мова характеризується такими 

ознаками: 

 унормованістю; 

 уніфікованістю (стандартністю); наддіалектністю; 

 поліфункціональністю; 

 стилістичною диференціацією (розвиненою системою стилів). 

Найістотнішою ознакою літературної мови є її унормованість, тобто 

наявність усталених мовних норм, - найбільш поширених, уніфікованих зразків 

репрезентації мовної системи. 

Наддіалектність полягає в тому, що літературна мова, на відміну від 

територіальних діалектів, функціонує без будь-яких обмежень на всій території 

України. Наддіалектність літературної мови допускає її регіональне 

варіювання. 

Маючи усну й писемну форму вираження, літературна мова охоплює всі 

сфери комунікативної практики суспільства за допомоги мовновиражальних 

засобів. Це і є її поліфункціональність. 

У плані уніфікованості (стандартності) літературна мова зберігає свою 

цілісність і єдність, хоча має різноманітні мовні засоби та їх варіанти. 

Літературна мова характеризується розгалуженою системою стильових 

різновидів, що взаємодіють між собою і сприяють розвиткові 

мовновиражальних засобів. 

Літературна мова реалізується в усній і писемній формах. Обидві 

форми однаково поширені в сучасному мовленні, їм властиві основні 

загальномовні норми, проте кожна з них має й свої особливості, що 

пояснюється специфікою функціонування літературної мови в кожній із форм. 

Писемна форма літературної мови функціонує у сфері державної, 

політичної, господарської, наукової і культурної діяльності. 

Усна форма літературної мови обслуговує безпосереднє спілкування 

людей, побутові й виробничо-професійні потреби суспільства. 
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Сучасна українська літературна мова сформувалася на основі південно-

східного наріччя, ввібравши в себе деякі діалектні риси інших наріч. 

Зачинателем нової української літературної мови був І.П. Котляревський - 

автор перших великих художніх творів українською мовою («Енеїда», «Наталка 

Полтавка», «Москаль-Чарівник»). Він першим використав народнорозмовні 

багатства полтавських говорів і фольклору. 

Основоположником сучасної української літературної мови 

справедливо вважають Тараса Григоровича Шевченка. Саме він уперше своєю 

творчістю підніс її на високий рівень суспільно-мовної і словесно-художньої 

культури, заклав підвалини для розвитку в ній наукового, публіцистичного та 

інших стилів української мови. У мові творів Шевченка знайшли глибоке 

відображення народнопоетична творчість, уснорозмовні форми народної мови. 

Традиції Т. Шевченка у розвитку української літературної мови продовжували 

у своїй творчості І. Франко, Леся Українка, Панас Мирний, М. Коцюбинський 

та інші письменники. 

Українська мова займає одне з найвищих місць на  шкалі національних 

вартостей. 

Мова існує не сама по собі, а в людському суспiльствi, похідним вiд якого 

вона є. Водночас мова – один iз факторів самоорганiзацiї суспільства i 

невід’ємна ознака таких спільнот, як рiд, плем'я, народність, нація. «Мова 

народу – це його дух, i дух народу – це його мова» (В. фон Гумбольдт). У ній 

акумулюється духовна енергiя народу. Вона є головною ознакою i символом 

нації. 

Мова – найважливіший засіб спілкування людей, тобто засіб вираження i 

передавання думок, почуттів, волевиявлень. 

Мова – явище суспільне. Вона виникає, розвивається, живе i функцiонує в 

суспiльствi. Мiж мовою i суспільством існує взаємний зв'язок: не лише загибель 

суспільства призводить до загибелi мови, але й загибель мови веде до 

зникнення суспільства, що не вберегло свою мову.  

Мова – не тiльки витвiр iсторiї суспільства, але й активний чинник цієї 

iсторiї: не тільки об'єкт, а й суб'єкт iсторiї. Перестаючи бути засобом 

спілкування, мова стає мертвою. 

Головними компонентами мови є фонетика, лексика, граматика. 

Мова – це генетичний код нації, який поєднує минуле з сучасним, 

програмує майбутнє і забезпечує буття нації у вічності. 

Народ або грецькою мовою етнос - це історично сформована людська 

спільнота, яка відрізняється від сусідів окремою власною територією 

(батьківщиною), культурою, мовою, психічним складом та самосвідомістю. 

Народ, що історично дозрів до створення власної держави, називають нацією. 

Отже, нація - це вища стадія розвитку етносу, на якій останній творить - 

національну державу. В сучасному світі народ може цивілізовано існувати 

лише у формі нації, тобто у власній державі. 

Ці думки є дуже близькими до тверджень педагога К. Ушинського, який у 

статті "Рідне слово" стверджував: "Коли зникає народна мова, - народу нема 

більше! Відберіть у народу все - і він усе може повернути; але відберіть мову, і 

він ніколи більше вже не створить її; нову батьківщину навіть може створити 
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народ, але мови - ніколи: вимерла мова в устах народу - вимер і народ". Бо ж 

"мова народу - кращий, що ніколи не в'яне й вічно знову розпускається, цвіт 

усього його духовного життя, яке починається далеко за межами історії 

Мова як одна з головних ознак кожної нації є її генетичним кодом, який 

поєднує минуле із сучасним, програмує майбутнє і забезпечує буття людської 

спільноти у вічності.  

Незважаючи на складні умови тривалих періодів бездержавності 

української нації та її територіальної роз’єднаності, українська мова зберегла 

свою самодостатність і, врешті-решт, стала важливим чинником возз’єднання 

українських земель і відновлення соборної незалежності України.  

Українська мова – не лише засіб спілкування, а й скарбниця духовного і 

культурного спадку українського народу. У витворених протягом віків 

різноманітних формах буття української мови (старовинні усні перекази і 

літописи, народні пісні і думи, казки і міфи, поетичні і прозові твори тощо) 

зберігаються історична пам’ять і досвід нації, глибинні витоки її світоглядних і 

моральних цінностей, віддзеркалюються національні традиції і узвичаєння, 

звичаї і навички, тобто ознаки, що притаманні саме цій спільноті. 

Українська мова – невід’ємний державницький атрибут, що зберігає свою 

історичну спадкоємність від давньокиївської доби. Як мова найчисленнішого, 

найстаршого етносу українська мова відповідно до загальноприйнятої світової 

практики виконує функцію єдиної державної мови в Україні.  

Вільне володіння державною мовою – юридичний обов‘язок кожного 

громадянина України. 

Престижу мови сприяє її державність і патріотичне ставлення до неї її 

носіїв, тому громадяни України, як і всякої іншої держави, мають мовні 

обов’язки, що полягають у захисті та збереженні рідної мови. Захист рідної 

мови - найприродніший і найпростіший, найлегший і найнеобхідніший спосіб 

національного відродження і самоутвердження. Володіння рідною мовою - не 

заслуга, а обов’язок справжніх патріотів. Знання рідної (державної) мови не 

обмежує можливості вивчати інші мови - споріднені і не споріднені. Вислів 

“Скільки ти знаєш мов - стільки разів ти людина” ніколи не втратить своєї 

актуальності.  

В Україні двомовність - природне явище. Але володіння двома мовами 

вимагає правильного користування ними. На жаль, вітчизняні білінгвісти часто 

говорять змішаною мовою, яку в побуті називають суржиком. Тому серед 

мовних обов’язків наших громадян слід виділити ще один - дотримуватись 

культури українського мовлення. Належний рівень мовної культури є 

свідченням розвинутого інтелекту людини, її вихованості.  

Очистити мову від негативних нашарувань, вберегти її від засмічення та 

деградації – одне з першочергових завдань мовної політики. Мовлення штатних 

працівників теле- і радіостудій в ефірі має бути еталонним. Виконання 

нормативних вимог до якості мови має стати обов’язковою умовою отримання 

дозволу на право займатися освітньою, медійною чи рекламною діяльністю, а їх 

порушення – передумовою для позбавлення ліцензії. 

  Слід давати відсіч спробам культивувати в суспільстві уявлення про 

українську мову як ущербну й непрестижну. Насправді її пізнавальний, 
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виражальний і комунікативний потенціал надзвичайно потужний. Український 

словник один з найбагатших у світі. Українська мова входить до третього 

десятка демографічно найпоширеніших мов світу і за цим параметром друга 

серед слов’янських. Значна частина її словника значно старша за майже 

півторатисячолітню історію її вживання в різних сферах громадського й 

культурного життя. 

  Українська мова – старописемна мова з великою історико-культурною 

спадщиною. Держава має піклуватися про наукове дослідження і публікацію 

давніх писемних пам’яток, їх популяризацію, використання їхніх елементів для 

збагачення ресурсу сучасної літературної мови. Залишається актуальним 

збереження й вивчення діалектів української мови – джерела її самобутності й 

життєвої сили. 

 Українська мова в її літературній формі набула високого рівня розвитку. 

Нею створено багату оригінальну літературу, перекладено найвидатніші твори 

світового письменства. Вона має досконало опрацьовану граматику, 

сформовану науково-технічну термінологію, розвинену стилістичну систему, 

здатну забезпечити спілкування і порозуміння в усіх сферах суспільного життя. 

Підвищенню авторитету української мови має сприяти якнайшвидше практичне 

впровадження єдиного загальнонаціонального правопису.  

3. Функції мови. Жодне суспільство, на якому б рівні воно не 

перебувало, не може існувати без мови. Це стосується всіх народів, усіх верств і 

прошарків суспільства й кожної окремої людини. 

Оскільки мова — явище суспільне, то не лише загибель суспільства 

призводить до зникнення мови, а й умирання мови спричиняє зникнення нації, 

котра, не вберегла своєї мови. Мертвою стає мова, якою перестають 

спілкуватися в усіх царинах. Обслуговуючи потреби суспільства, мова виконує 

цілу низку функцій, життєво важливих як для цього суспільства, так і для самої 

мови. 

Комунікативна функція. Мова — найважливіший засіб спілкування 

людей і забезпечення інформаційних процесів у сучасному суспільстві (у 

науковій, технічній, політичній, діловій, освітній та інших галузях життя 

людства). У цій ролі вона має універсальний характер: нею можна передавати 

все те, що виражається, наприклад, мімікою, жестами чи символами, тоді як 

кожен із цих засобів спілкування не може конкурувати у вираженні з мовою. 

Із комунікативного боку слід розглядати й сукупність текстів як наслідок 

діяльності комунікантів, здійснюваної шляхом обміну писемною продукцією. 

Ідентифікаційна функція виявляється в часовому й у просторовому 

вимірах. Ми, сучасники, відчуваємо спільність і з пращурами, і з нащадками, і з 

тими, хто перебуває поряд, і з тими, хто в інших краях. Кожна людина має 

своєрідний індивідуальний мовний «портрет», мовний «паспорт», у якому 

відображено всі її національно-естетичні, соціальні, культурні, духовні, вікові 

та інші параметри. Лише для тих, хто знає мову, вона є засобом спілкування, 

ідентифікації, ототожнення в межах певної спільноти. Для тих, хто її не знає 

зовсім або знає погано, вона може бути причиною роз'єднання, відокремлення, 

конфліктування й навіть ворожнечі. 



 7 

Націєтвірна функція. Нація, котра втрачає свою рідну мову і приймає 

чужу, не має духовної самостійності, а завжди йде «на помочах», через що не 

виявляє ініціативи — цієї доконечної умови духовного й матеріального поступу 

взагалі. Лише на ґрунті національної мови, яка духовно обрамлює націю й 

оберігає її від асиміляції та розпорошення в інших духовних середовищах, 

можливий розвиток національної свідомості, пам'яті й національного пізнання. 

Спотворена ж мова примітивізує мислення людини. Тривала чужинецька 

мовна експансія, яку маємо й досі, та брак чіткої позиції держави у проведенні 

мовної політики спричинили загрозливе розхитування мовних норм. Вірус 

збайдужіння, а то і зневаги до всього українського в окремих владців, депутатів 

різних рівнів свідчить про розмивання, нівеляцію націєтвірної основи мови. 

Утрата національної самосвідомості неминуче призводить до втрати всіх 

моральних цінностей, заповіданих із покоління в покоління.  

Експресивна функція мови полягає в тому, що вона є універсальним 

засобом вираження внутрішнього світу людини. Кожний індивід — це 

унікальний, неповторний світ, сфокусований у його свідомості, у надрах 

інтелекту, у гамі емоцій, почуттів, мрій, волі. І цей прихований світ може 

розкрити для інших лише мова. Що досконаліше володієш мовою, то 

виразніше, повніше, яскравіше постаєш перед людьми як особистість. Те ж 

саме можна сказати і про націю, народ. «Говори — і я тебе побачу»,— за-

певняли мудреці античності. 

Гносеологічна функція. Мова є своєрідний засіб пізнання довколишнього 

світу. На відміну від інших істот, людина користується не лише індивідуальним 

досвідом і знаннями, а й усім набутком своїх попередників та сучасників, тобто 

суспільним досвідом. Але за умови досконалого знання мови, й бажано не 

однієї. Пізнаючи будь-яку мову, людина пізнає різнобарвний світ крізь призму 

саме цієї мови. А оскільки кожна мова є неповторною картиною світу — 

зникнення якоїсь із них збіднює уявлення людини про багатогранність світу, 

звужує її досвід. Гносеологічна функція мови полягає не лише у сприйнятті й 

нагромаджуванні досвіду суспільства. Вона безпосередньо пов'язана з 

функцією мислення, формування та існування думки. 

Мислетвірна функція. Формуючи думку, людина мислить мовними 

формами. Мислення є конкретне (образно-чуттєве) й абстрактне (понятійне). 

Понятійне мислення — це оперування поняттями, що позначені певними 

словами і які без цих слів перестали б існувати. До того ж у процесі мислення 

ці поняття зіставляються, протиставляються, поєднуються, заперечуються, 

порівнюються тощо за допомогою спеціальних мовних засобів. Тому 

«мислити» означає «оперувати мовним матеріалом». Відомий вислів 

«обмінятися думками» насправді означає обмінятися певними ї мовними 

одиницями, у яких і закодовані думки. Цей обмін не завжди буває корисним 

для співрозмовників.  

Мислить (думає) ж людина тією мовою, яку найкраще знає — рідною. 

Отже, сам процес мислення має суто національну специфіку, зумовлену 

національним характером мови. 

Естетична функція. Мова — першоджерело культури, оскільки вона є і 

її знаряддям, і водночас матеріалом створення культурних цінностей. Існування 
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мови у фольклорі, красному письменстві, театрі, пісні тощо дає безперечні 

підстави стверджувати, що вона є становим хребтом культури, її робітнею і 

храмом. Ось чому виховування відчуття краси мови — основа естетичного 

виховання. 

Культуроносна функція. Культура кожного народу знайшла відобра-

ження та фіксацію найперше в його мові. Для глибинного пізнання нації 

необхідне знання її мови, яка виконує функції своєрідного каналу зв'язку 

культур між народами. Репрезентуючи свою мову, ми репрезентуємо і власну 

культуру, її традиції та здобутки, збагачуючи світову культуру. 

Через мову передається й естафета духовних цінностей від покоління до 

покоління. Що повнокровніше функціонує в суспільстві мова, то надійніший 

зв'язок і багатша духовність наступних поколінь. Дотримування мовних норм, 

популяризація рідної мови — це поступ у розвої загальної культури нації. 

Номінативна функція. Усе пізнане людиною одержує від неї свою назву 

й лише так існує у свідомості. Цей процес називається лінґвілізацією — 

«омовленням» світу. Мовні одиниці, передовсім слова, слугують назвами 

предметів, процесів, якостей, понять, ознак і под. У назвах зафіксовано не лише 

певні реалії дійсності, адекватно пізнані людиною, але і її помилкові уявлення, 

ірреальні, уявні сутності тощо. Окрім спільних узагальнених назв/понять, 

навіть близьких звучанням/значенням, існує величезний пласт лексики, 

зрозумілий лише носіям мови. Отже, можна твердити ще й про так звану 

криптологічну/утаємничувальну функцію мови — кодування інформації, яка 

стає закритою для всіх, крім тих, хто володіє цією мовою. Безперечно, що 

кожна мова становить неповторну картину дійсності; по-різному мовно 

розчленовані в різних мовах однакові фрагменти світу й т. ін. А тому доля 

кожної мови, хай найменшої й найекзотичнішої, має бути об'єктом постійної 

турботи не лише носіїв цієї мови, але й людства в цілому й кожної порядної 

людини зокрема. 

Це найголовніші, але далеко не всі мовні функції, усвідомлення яких 

суттєво впливає на ставлення до мови, глибину її вивчення та використо-

вування. 

Оскільки мова — явище системне, усі її функції виступають не ізольо-

вано, а в тісній взаємодії. Відсутність чи неповнота використання якоїсь із них 

згубно впливає на мову в цілому, а це, у с4вою чергу, відбивається на долі 

народу. 

4. Стиль літературної мови — різновид мови (її функціональна 

підсистема), що характеризується відбором таких засобів із багатоманітних 

мовних ресурсів, які найліпше відповідають завданням спілкування в даних 

умовах. Це своєрідне мистецтво добору й ефективного використовування си-

стеми мовних засобів із певною метою в конкретних умовах і обставинах.  

Кожний стиль має: 

1) царину поширення й уживання (коло мовців); 

2) функціональне призначення (регулювання стосунків, 

повідомлення, вплив, спілкування тощо); 

3) основні ознаки (форма та спосіб викладу); 
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4) систему мовних засобів і стилістичних норм (лексику, 

фразеологію, граматичні форми, типи речень тощо). 

Ці складники конкретизують, оберігають, певним чином регламентують, 

унормовують кожний стиль і роблять його досить стійким різновидом 

літературної мови. Оскільки стилістична норма є частиною літературної, вона 

не заперечує останньої, а лише використовує слова чи форми в певному стилі 

чи з певним стилістичним значенням. 

Наприклад, слова акт, договір, наказ, протокол, угода є нормативними 

для офіційно-ділового стилю, хоча в інших стилях вони також можуть мати 

забарвлення офіційності, якщо їх використання буде стилістично виправдане. 

Термін «стиль мовлення» слід розглядати як спосіб функціонування пев-

них мовних явищ. Розрізнення стилів залежить безпосередньо від основних 

функцій мови — спілкування, повідомлення, дії та впливу. 

Високорозвинута сучасна літературна українська мова має розгалужену 

систему стилів, серед яких: розмовний, художній, науковий, публіцистичний, 

епістолярний, офіційно-діловий і конфесійний. 

Для розрізнення стилів важливе значення мають форми мови — усна й 

писемна, розмовна і книжна. Усі стилі мають усну й писемну форми, хоча усна 

форма більш притаманна розмовному стилеві, а іншим — зазвичай писемна. 

Оскільки останні сформувалися на книжній основі, їх називають книжними. 

Структура текстів різних стилів неоднакова: якщо розмовному стилеві 

властивий діалог (полілог), то іншим — переважно монолог. 

Відрізняються стилі мовлення й багатьма іншими ознаками. Але спільним 

для них є те, що вони — різновиди однієї мови, представляють усе багатство її 

виражальних засобів і виконують важливі функції в житті суспільства — 

забезпечують спілкування в різних його галузях. 

У межах кожного функційного стилю сформувалися свої різновиди — 

підстилі — для точнішого й доцільнішого відображення певних видів 

спілкування та зреалізації конкретних завдань. 

Поряд із функційними стилями, ураховуючи риси експресивності мовних 

складників, вирізняємо їх різновиди: урочистий, офіційний, фамільярний, 

інтимно-ласкавий, гумористичний, сатиричний та ін. 

 

1. Розмовний стиль.  
Царина використання — усне повсякденне спілкування в побуті, у 

родині, на виробництві. 

Основне призначення — бути засобом впливу й невимушеного 

спілкування, жвавого обміну думками, судженнями, оцінками, почуттями, 

з'ясування виробничих і побутових стосунків. 

Слід розрізняти неформальне й формальне спілкування. Перше — 

нерегламентоване, його мета і зміст значним чином визначають особисті 

(суб'єктивні) стосунки мовців. Друге — зумовлене соціальними функціями 

мовців, отже, регламентоване формою і змістом. 

Якщо звичайне спілкування попередньо не плануємо, не визначаємо його 

мету і зміст, то ділові контакти передбачають їх попередню ретельну 

підготовку, визначення змісту, мети, прогнозування можливих висновків. 
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У повсякденній розмові мовці можуть торкатися різних, часто не 

пов'язаних між собою тем, отже, їхнє спілкування має частіше довільний 

інформативний характер. 

Ділова ж розмова зазвичай не виходить за межі визначеної теми, має 

конструктивний штиб і підпорядкована розв'язанню конкретних завдань, 

досяганню заздалегідь визначеної мети. 

Основні ознаки: 

 безпосередня участь у спілкуванні; 

 усна форма спілкування; 

 неофіційність стосунків (неформальний); 

 невимушеність спілкування; 

 непідготовленість до спілкування (неформальний); 

 використання несловесних засобів (логічних наголосів, 

тембру, пауз, інтонації); 

 використання позамовних чинників (ситуації, пози, рухів, 

жестів, міміки); 

 емоційні реакції; 

 потенційна можливість відразу уточнити незрозуміле, 

акцентувати головне. 

Основні мовні засоби: 

 емоційно-експресивне забарвлення (метафори, порівняння, 

синоніми й ін.); 

 суфікси суб'єктивного оцінювання (зменшено-пестливого 

забарвлення, зниженості); 

 прості, переважно короткі речення (неповні, обірвані, 

односкладові); 

 часте використовування різноманітних займенників, дієслів із 

двома префіксами (попо-, пона-, поза); 

 специфічні фразеологізми, фольклоризми, діалектизми, 

просторічна лексика, скорочені слова, вигуки й т. д.; 

 заміна термінів розмовними словами (електропотяг - 

електричка, бетонна дорога - бетонна). 

Розмовний стиль поділяють на два підстилі:  

а) розмовно-побутовий;  

б) розмовно-офіційний. 

Типові форми мовлення — усні діалоги та полілоги. 

Норми розмовного стилю встановлюються не граматиками, як у книжних 

стилях, а звичаєм, національною традицією - їх відчуває і спонтанно обирає 

кожен мовець. 

2. Публіцистичний стиль. Царина використання - громадсько-

політична, суспільно-виробнича, культурно-освітня діяльність, навчання.  

Основне призначення: 

 інформаційно-пропаґандистськими методами розв'язувати 

важливі актуальні, животрепетні суспільно-політичні проблеми; 
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 активний вплив на читача (слухача), спонукання його до 

діяльності, до потреби зайняти певну громадянську позицію, змінити 

погляди чи сформувати нові; 

 пропаганда певних думок, переконань, ідей, теорій та активна 

агітація за втілювання їх у повсякдення. 

Основні ознаки: 

 приступність мови та формулювань (орієнтація на широкий 

загал); 

 поєднання логічності доводів і полемічності викладу; 

 поєднання точних найменувань, дат, подій, місцевості, 

учасників, виклад наукових положень і фактів з емоційно-експресивною 

образністю; 

 наявність низки яскравих засобів позитивного чи неґативного 

авторського тлумачення, яке має здебільшого певну тенденційність; 

 широке використовування художніх засобів (епітетів, 

порівнянь, метафор, гіпербол і т. ін.). 

Основні мовні засоби: 

 синтез складників наукового, офіційно-ділового, художнього 

й розмовного стилів; 

 лексика насичена суспільно-політичними та соціально-

економічними термінами, закликами, гаслами (електорат, 

багатопартійність, приватизація та ін.); 

 використовують багатозначну образну лексику, емоційно-

оцінні слова (політична еліта, епохальний вибір та ін.), експресивні сталі 

словосполуки {інтелектуальний потенціял, одностайний вибір, рекордний 

рубіж), перифрази (чорне золото — вугілля, нафта; блакитні магістралі —

ріки; легені планети — ліси та ін.); 

 уживання в переносному значенні наукових, спортивних, 

музичних, військових та інших термінів (орбіти співробітництва, 

президентський старт, парламентський хор, опозиційний наступ й под.); 

 із морфологічних засобів зчаста використовують чужомовні 

суфікси -іст (-ист ), -атор, -аціяйін. (полеміст,реваншист, провокатор, ра-

тифікація); префікси псевдо-, нео-, супер-, інтер- й ін. (псевдотеорія, 

неоколоніалізм, супердержава, інтернаціональний); 

 синтаксисові публіцистичного стилю властиві різноманітні 

речення питальні, окличні та спонукальні, зворотний порядок слів, 

складні речення ускладненого типу з повторюваними сполучниками й ін.; 

 ключове, вирішальне значення мають влучні, афористичні, 

інтригуючі наголовки. 

Публіцистичний стиль за жанрами, мовними особливостями та способами 

подавання інформації поділяємо на такі підстилі: 

а) стиль ЗМІ — засобів масової інформації (часописи, листівки, радіо, 

телевізія тощо); 

б) художньо-публіцистичний стиль (памфлети, фейлетони, політичні 

доповіді, нариси тощо); 

в) есей (короткі нариси вишуканої форми); 
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г) науково-публіцистичний стиль (літературно-критичні статті, огляди, 

рецензії тощо). 

3. Художній стиль. Цей найбільший і найпотужніший стиль української 

мови можна розглядати як узагальнення й поєднання всіх стилів, оскільки 

письменники органічно вводять ті чи інші складники стилів до творів, надаючи 

їм більшої переконливості та достовірності в зображуванні подій. 

Художній стиль широко використовують у творчій діяльності, різновидах 

мистецтва, у культурі й освіті. 

Як у всіх зазначених царинах, так і в белетристиці (красному 

письменстві) цей стиль покликаний крім інформаційної функції виконувати 

найсуттєвішу — естетичну: впливати засобами художнього слова через систему 

образів на розум, почуття та волю читачів, формувати ідейні переконання, 

моральні якості й естетичні смаки. 

Основні ознаки: 

 найхарактерніша ознака художнього відтворення дійсності — 

образність (образ-персонаж, образ-колектив, образ-символ, словесний 

образ, зоровий образ); 

 поетичний опис словом навіть у прозових і драматичних 

творах; 

 естетика мовлення, призначення якої — викликати в читача 

почуття прекрасного; 

 експресія як інтенсивність вияву (урочисте, піднесене, 

увічливе, пестливе, лагідне, схвальне, фамільярне, жартівливе, іронічне, 

зневажливе, грубе й ін.); 

 зображувальність (тропи: епітети, порівняння, метафори, 

алегорії, гіперболи, перифрази тощо; віршова форма, поетичні фігури), 

конкретно-чуттєве змальовування дійсності; 

 відсутня певна регламентація використання засобів, про які 

йтиметься далі, і способів їх поєднання, відсутні будь-які нормування; 

 визначальним є суб'єктивізм розуміння та відображення 

(індивідуальне світобачення, світовідчуття і, відповідно, світовідтворення 

автора спрямоване на індивідуальне світосприйняття й інтелект читача). 

Основні мовні засоби: 

 наявність усього багатства найрізноманітнішої лексики, 

зазвичай конкретно-чуттєвої (назви осіб, речей, дій, явищ, ознак); 

 використання емоційно-експресивної лексики (синонімів, 

антонімів, омонімів, фразеологізмів); 

 запровадження авторських новотворів (слів, значень, виразів), 

формування індивідуального стилю митця; 

 уведення до творів зі стилістичною метою історизмів, 

архаїзмів, діалектизмів, просторічних елементів, навіть жарґонізмів; 

 поширене вживання дієслівних форм: родових (у минулому 

часі й умовному способі): Якби ми знали, то б вас не питали (Н. тв.); 

 особових (у теперішньому й майбутньому часі дійсного 

способу): Все на вітрах дзвенітиме, як дзбан (Л. Костенко); у наказовому 
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способі: В квітах всі улиці кричать: нехай, нехай живе свобода! (П. 

Тичина); 

 широке використовування речень різноманітних типів, 

синтаксичних зв'язків, особливості інтонування та ритмомелодики; 

 повно представлено всі стилістичні фігури (еліпсис, періоди, 

риторичні питання, звертання, багатосполучниковість, безсполучни-

ковість та ін.). 

За родами й жанрами літератури художній стиль поділяємо на підстилі, 

які мають особливості мовної організації тексту: 

а) епічні (прозові: епопея, казка, роман, повість, байка, оповідання, 

новела, художні мемуари, нарис); 

б) ліричні (поезія, поема, балада, пісня, елегія, епіграма); 

в) драматичні (драма, трагедія, комедія, мелодрама, водевіль); 

г) комбіновані (ліро-епічний твір, ода, художня публіцистика, драма-

феєрія, усмішка). 

 

4. Науковий стиль. Царина використання - наукова діяльність, науково-

технічний прогрес, освіта. 

Основне призначення — викладання наслідків досліджень про людину, 

суспільство, явища природи, обґрунтування гіпотез, доведення істинності 

теорій, класифікація й систематизація знань, роз'яснення явищ, активізація 

інтелекту читача для їх осмислення. 

Основні ознаки: 

 ясність (понятійність) і предметність тлумачень; 

 логічна послідовність і довідність викладу; 

 узагальненість понять і явищ; 

 об'єктивний аналіз; 

 точність і невелемовність висловлювань; 

 аргументація та переконливість тверджень; 

 рівнозначне пояснення причиново-наслідкових стосунків; 

 докладні висновки. 

Основні мовні засоби спрямовані на інформування, пізнання, вплив і 

характеризуються: 

 значною кількістю наукової термінології (транскрипція, турбулен-

ція, дистиляція ,реорганізація, атомова маса й т. ін.); 

 наявністю схем, таблиць, графіків, діаграм, мап, систем 

математичних, фізичних, хемічних та ін. знаків і позначок; 

 оперуванням абстрактними, зазвичай чужомовними, словами (тео-

рема, вакуум, синус, параграф, ценз, шифр й ін.); 

 використовуванням суто наукової фразеології, стійких терміноло-

гічних словосполук; 

 залученням цитат і посилань на першоджерела; 

 як правило, відсутністю авторської індивідуальної манери та 

емоційно-експресивної лексики; 
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 наявністю чіткої композиційної структури тексту (послідовний 

поділ на розділи, частини, пункти, підпункти, параграфи, абзаци із 

застосуванням цифрової або літерної нумерації); 

 окрім переважного вживання іменників та відносних прикметників 

приявністю дієслівних форм, зазвичай безособових, узагальнених чи 

неозначених, як правило, теперішнього часу, що констатують певні 

явища й факти; значну роль відіграють дієприслівникові та 

дієприкметникові звороти, які додатково окреслюють дії, предмети та 

явища; 

 своєрідною монологічністю текстів; 

 переважанням різнотипних складних речень, стандартних виразів 

(кліше). 

Науковий стиль унаслідок різнорідності галузей науки та освіти має такі 

підстилі: 

а) власне науковий (із жанрами текстів: монографія, рецензія, стаття, 

наукова доповідь, повідомлення, курсова й дипломна праця, реферат, тези), 

який, своєю чергою, поділяється на науково-технічні та науково-гуманітарні 

тексти; 

б) науково-популярний — застосовується для дохідливого, приступного 

викладу інформації про наслідки складних розслідів для нефахівців, із 

використанням у нефахових часописах і книгах навіть засобів 

художнього та публіцистичного стилів; 

в) науково-навчальний — реалізується у підручниках, лекціях, бесідах 

для приступного, логічного й образного викладу й не виключає 

використання елементів емоційності. 

Епістолярний стиль. Царина використання — приватне листування. 

Цей стиль може бути складовою інших стилів, наприклад красного 

письменства, публіцистики («Посланія» І. Вишенського, «Листи з хутора» П. 

Куліша, «Листи до сина» Ф. Честерфілда й ін.). 

Основні ознаки — наявність певної композиції: початок, що містить 

шанобливе звертання; головна частина, у якій розкрито зміст листа; кінцівка, де 

підсумовують написане, та іноді постскриптум (P.S. - припис до закінченого 

листа після підпису). 

Основні мовні засоби — поєднання елементів художнього, 

публіцистичного й розмовного стилів. 

Упродовж сторіч він, як і всі зазначені раніше стилі, зазнавав змін. 

Сучасний епістолярний стиль став більш лаконічним (телеграфним), 

скоротився обсяг обов'язкових раніше вступних звертань й заключних 

формулювань увічливості. 

Конфесійний стиль. Царина використання — релігія та церква. 

Призначення — обслуговувати релігійні потреби як окремого вірянина, 

так і всього суспільства. Конфесійний стиль утілюють (реалізують) в релігійних 

відправах, проповідях, молитвах (усна форма) й у Біблії та інших церковних 

книгах, молитовниках, требниках тощо (писемна форма). 

Основні засоби: 
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 суто церковна термінологія і слова-символи (дар праведности, грі-

ховність тіла, усі люди — Божий храм); 

 непрямий порядок слів у реченні та словосполуці (Не може родить 

добре дерево плоду лихого, ані дерево зле плодів добрих родити); 

 значна кількість метафор, алегорій, порівнянь (Я зруйную цей храм 

рукотворний, — і за три дні збудую інший, нерукотворний); 

 наявність архаїзмів. 

Конфесійний стиль від інших відрізняє небуденна урочистість, 

піднесеність, наявність зазначених раніше виражальних засобів і поділяється на 

такі підстилі: публіцистичний, науковий, художній. Повернення до загаль-

нолюдських та давньонаціональних цінностей зобов'язує нас уважніше 

ставитися до конфесійного стилю як до загальнонаціональної культурно-

духовної скарбниці та нашої історії. 

 

5. Офіційно-діловий стиль 

У ст. 11 Закону «Про мови в Українській PCP» записано: «Мовою роботи, 

діловодства й документації, а також взаємовідносин державних, партійних, 

громадських органів, підприємств, установ, організацій є українська мова». 

Офіційно-діловий стиль (ОДС) — функціональний різновид мови, який 

слугує для спілкування в державно-політичному, громадському й економічному 

житті, законодавстві, у царині управління адміністративно-господарською 

діяльністю. Належить до виразно-об'єктивних стилів; вирізняється найвищою 

мірою книжності. 

Основне призначення — регулювати офіційні ділові стосунки в 

зазначених раніше галузях та обслуговувати громадянські потреби людей у 

типових ситуаціях. 

Під функційним різновидом мови слід розуміти систему мовних одиниць, 

прийомів їх виокремлення та використання, визначених соціальними 

завданнями,. 

Мовленню у царині управління притаманна низка специфічних 

особливостей. Учасниками ділового спілкування є органи та ланки управління 

— організації, заклади, підприємства, посадовці, працівники. Характер і зміст 

інформаційних зв'язків, у яких вони можуть бути задіяні, залежать від місця 

установи в ієрархії органів управління, її компетенції, функціонального змісту 

діяльності. Ці стосунки стабільні й регламентуються чинними правовими 

нормами. 

Специфіка ділового спілкування полягає в тому, що, незалежно від того, 

хто є безпосереднім укладачем документа й кому безпосередньо його 

адресовано, офіційним автором і адресатом документа майже завжди є 

організація в цілому. 

Іншою важливою специфікою ділового спілкування є конкретна адрес-

ність інформації. 

Суттєвим чинником ділового спілкування, що впливає на рису 

управлінської інформації, є повторність дій і ситуацій. Управлінська діяльність 

— це завжди «гра за правилами». Як наслідок цього повторність управлінської 
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інформації приводить до регулярності використовування весь час однакових 

мовних засобів. 

Наступною своєрідною рисою ділового спілкування є тематична 

обмеженість кола завдань, що розв'язує організація, а це, у свою чергу, є наслід-

ком певної стабільності її функцій. Отже, можна вирізнити такі властивості 

управлінської інформації в умовах ділового спілкування: 

 офіційність; 

 адресність; 

 повторність; 

 тематична обмеженість. 

Специфіка ОДС полягає в певних стильових рисах (ознаках), що 

притаманні лише йому, а саме: 

 невтральний тон викладу змісту лише у прямому значенні; 

 точність та ясність мають поєднуватися з лаконічністю, стислістю й 

послідовністю викладу фактів; 

 документальність (кожний офіційний папір повинен мати форму 

документа), наявність реквізитів, котрі мають певну черговість, що 

дозволяє довго зберігати традиційні стабільні форми; 

 наявність усталених одноманітних мовних зворотів, високе 

стандартування вислову; 

 сувора регламентація тексту; для чіткої організації текст поділяють 

на параграфи, пункти, підпункти. 

Ці основні риси є визначальними у формуванні системи мовних одиниць і 

прийомів їх використання в текстах ділових (управлінських) документів. 

У результаті багатовікового розвитку в ОДС сформувалися такі мовні 

засоби та способи викладу змісту, які дозволяють найефективніше фіксувати 

управлінську інформацію й відповідати всім вимогам, що до неї висувають, а 

саме: 

 широке використовування суспільно-політичної та 

адміністративно-канцелярської термінології (функціонування закладу, 

узяти участь, регламентація дій); 

 фразеологія повинна мати специфічний характер (ініціювати 

питання, висунути пропозицію, поставити до відома); 

 доконечна відсутність будь-якої авторської мовної індивідуальності 

та емоційно-експресивної лексики; 

 синонімію слід звести до мінімуму, щоби не спричиняти 

двозначності сприймання; 

 наявність безособових і наказових форм дієслів у формі теперіш-

нього часу із зазначанням черговності, постійності дії; 

 чітко регламентоване розміщення та будова тексту; обсяг основних 

частин, наявність обов'язкових стандартних стійких висловів, певних 

кліше (що надає змогу користуватися готовими бланками); 

 до мінімуму звести використання складних речень із сурядним і 

підрядним зв'язком, натомість широко використовувати безсполучникові, 

прості поширені (кілька підметів при одному присудку, кілька присудків 
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при одному підметі, кілька додатків при одному з головних членів 

речення тощо). 

ОДС має такі функціональні підстилі: 

Законодавчий – використовується в законодавчій царині, регламентується 

та обслуговує офіційно-ділові стосунки між громадянами, між державою і 

громадянами та службовцями. Реалізується в Конституції, законах, указах, 

статутах, постановах. 

Дипломатичний — використовується у царині міждержавних офіційно-

ділових стосунків у галузі політики, економіки, культури. Регламентує 

офіційно-ділові стосунки міжнародних організацій, структур, окремих 

громадян. Реалізується в конвенціях (міжнародних угодах), комюніке 

(повідомленнях), нотах (зверненнях), протоколах, меморандумах, договорах, 

заявах, ультиматумах і т. ін. 

Юридичний — використовується у юриспруденції (судочинство, дізнан-

ня, розслідування, арбітраж). Цей підстиль обслуговує й реґламентує правові та 

конфліктні стосунки: 

 між державою й підприємствами та організаціями всіх форм влас-

ності; 

 між підприємствами, організаціями, установами; 

 між державою і громадянами; 

 між підприємствами, організаціями й установами всіх форм 

власності та громадянами;  

 між громадянами. 

Реалізовується в актах, позовних заявах, протоколах, постановах, запитах, 

повідомленнях й ін. 

Адміністративно-канцелярський — використовується у професійно-

виробничій царині, правових стосунках і діловодстві. Він обслуговує та 

регламентує: 

 службові (офіційні) стосунки між підприємствами спільного й 

різного підпорядкування; 

 службові стосунки між структурними підрозділами спільного під-

порядкування; 

 службові стосунки між громадянином та організацією, установою, 

закладом і навпаки; 

 приватні (неофіційні) стосунки між громадянами. 

Реалізовується в офіційній кореспонденції (листах), договорах, 

контрактах, заявах, автобіографіях, характеристиках, дорученнях, розписках та 

ін. 

Сучасник так чи інакше долучений до наукової чи виробничої царини. Це 

— одна з передумов злиття наукового й офіційно-ділового стилів унаслідок 

їхнього спільного функціонування в одному часі й просторі. Ці два стилі не 

лише функціонально близькі — вони є спорідненими з походження, що 

принципово уможливлює їхнє зближення за умов історичної потреби. 
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Культура професійного мовлення 

План 

1. Мова і професія. 

2. Основні вимоги до мовлення. 

3. Культура професійного мовлення. 

4. Форми реалізації мови. Писемне мовлення.  

 

1. Мова нації — універсальна система, в якій живе національна душа 

кожного народу, його світ, його духовність. «По ставленню кожної людини до 

своєї мови можна абсолютно точно судити не тільки про її культурний рівень, 

але й про її громадську цінність» (К. Паустовський). На повістці дня сьогодні 

— розширення сфер функціонування української мови. Це засіб не лише 

спілкування, а й формування нових виробничих відносин. 

Правовою основою для здійснення державної мовної політики в Україні 

є Конституція України (ст. 10), Закон України «Про мови в Українській PCP», 

«Рішення Конституційного суду України від 14 грудня 1989 року щодо 

застосування державної мови органами державної влади, органами місцевого 

самоврядування та використання її у навчальному процесі в навчальних 

закладах України. 

У рішенні Конституційного Суду України щодо офіційного тлумачення 

статті 10 Конституції України подано визначення державної мови: «Під 

державною (офіційною) мовою розуміється мова, якій державою надано 

правовий статус обов'язкового спілкування у публічних сферах суспільного 

життя». 

Цим рішенням також підтверджено обґрунтованість підстав для надання 

статусу державної саме українській, а не якійсь іншій мові: «Конституцією 

України статус державної надано українській мові. Це повністю відповідає 

державотворчій ролі української нації, що зазначено в Преамбулі Конституції 

України, нації, яка історично проживає на території України, становить 

абсолютну більшість її населення і дала офіційну назву державі». Намагання 

надати статус державної якійсь іншій мові - це політика руйнації держави 

України, розпалювання міжетнічної ворожнечі, порушення конституційного 

ладу. 

Отже, Конституційний Суд України робить вмотивований, 

обґрунтований висновок: «Таким чином, положення Конституції зобов'язують 

застосовувати державну - українську мову як мову офіційного спілкування 

посадових і службових осіб під час виконання ними службових обов'язків у 

роботі й діловодстві тощо, органів державної влади, представницького та інших 

органів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, а 

також у навчальному процесі в державних і комунальних навчальних закладах 

України». 
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Це рішення «є обов'язковим до виконання на всій території України, 

остаточним і не може бути оскарженим». Отже, державність української мови є 

невід'ємним атрибутом конституційного ладу держави, атрибутом нації. 

Мова як інструмент здобуття знань, як засіб життєдіяльності людини має 

велике значення для всіх. Оскільки мова не тільки обслуговує сферу духовної 

культури, а й пов'язана з виробництвом, з його галузями і процесами, із 

соціальними відносинами, вона — елемент соціальної сфери. 

У сучасному житті по-новому розглядаються питання функціонування 

мови. Старий поділ на професії «інтелігентні» та «неінтелігентні» зникає. 

Основний критерій — знання свого фаху, рівень володіння професійною 

термінологією. 

Науково-технічний прогрес, перебудова соціально-економічної й 

політичної системи в країні насичують нашу мову новими поняттями, 

термінами. Разом з піднесенням рівня фахових знань представників різних 

професій підвищуються і вимоги до мови. 

У зв'язку з упровадженням української мови на підприємствах та в 

установах помітно збагачується словник професійної термінології новою 

науково-технічною, суспільно-політичною лексикою. 

Що означає знати мову професії? Це — вільно володіти лексикою свого 

фаху, нею послуговуватися. 

Мовні знання — один з основних компонентів професійної підготовки. 

Оскільки мова виражає думку, є засобом пізнання й діяльності, то правильному 

професійному спілкуванню людина вчиться все своє життя. 

Знання мови професії підвищує ефективність праці, допомагає краще 

орієнтуватися в ситуації на виробництві та в безпосередніх ділових контактах. 

2. Упродовж віків випрацьовувалися певні нормативні правила та засади, 

які стали визначальними й обов'язковими для сучасних носіїв літературної 

мови. Як зазначав ще 1936 р. видатний діяч українського відродження проф. І. 

Огієнко (Іларіон), «Для одного народу мусить бути тільки одна літературна 

мова й вимова, тільки один правопис». 

Головною ознакою літературної мови є унормованість, для якої 

обов'язкова правильність, точність, логічність, чистота і ясність, доступність і 

доцільність висловлювання. Будь-яке мовне явище може виступати мовною 

нормою. Зразком унормованості може бути звук і сполучення звуків, морфема, 

значення слова і його форма, словосполучення й будь-яке речення. Але слід 

пам'ятати, що мовна норма — категорія історична, оскільки піддається змінам 

разом із розвитком суспільства. 

«Як би ми не розглядали питання культури мови — у прикладному, 

навчально-педагогічному, виховному аспекті чи у зв'язках з мисленням і 

психологічними факторами, — усі вони неминуче обертаються навколо поняття 

норми... У якому б аспекті ми не розглядали норму, завжди зіткнемося з її 

двоїстим характером: з одного боку — мовна норма є, природно, явищем мови, 

а з другого — норма виразно виступає і як явище суспільне. Суспільний 

характер норми виявляється ще сильніше, ніж суспільний характер мови 

взагалі. Адже норма нерозривно пов'язана саме із суспільно-комунікативною 

функцією мови». 
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Основні вимоги до культури мовлення 

Якості 

мовлення 

Правила мовлення 

Змістовність Продумувати тему й основну думку висловлювання; 

підпорядковувати матеріал темі й основній думці;говорити й 

писати лише те, що добре відомо; не говорити й не писати 

зайвого. 

Логічна 

послідовність 

Говорити й писати послідовно, забезпечувати смислові зв’язки 

між словами і реченнями в тексті, систематизувати дібраний 

матеріал. 

Багатство 

мовних 

засобів 

Використовувати різноманітні мовні засоби (слова, 

словосполучення, речення), уникати невиправданого повторення 

слів, однотипних синтаксичних конструкцій. 

Виразність Добирати слова й будувати речення так, щоб якнайкраще 

передати думку, бути оригінальним у висловлюванні. 

Точність Знати предмет мовлення й закони літературної мови, добирати 

слова й будувати речення так, щоб найточніше передати зміст 

висловлювання, правильно використовувати багатозначні слова, 

синоніми, антоніми, омоніми, пароніми, фразеологізми. 

Доречність Ураховувати адресата висловлювання, як буде сприйняте 

сказане, за яких обставин відбувається спілкування. 

Правильність Дотримуватись орфоепічних, лексичних, фразеологічних, 

словотворчих, граматичних, орфографічних, пунктуаційних та 

стилістичних правил літературної мови. 

Мовна норма – уніфіковані, традиційні, найбільш поширені, свідомо 

фіксовані, стандарти реалізації, мовної системи, обрані в процесі суспільної 

комунікації. 

Мовна норма є ознакою літературної мови. 

Літературна мовна норма – усталені, загальноприйняті правила, 

регламентації, взірці вживання мовних засобів у писемному і усному мовленні.                                                                                                             

Сукупність загальноприйнятих, усталених правил, якими керуються 

мовці в усному та писемному мовленні, складає норми літературної мови, 

які є обов'язковими для всіх її носіїв. 

Мовні норми Регулюють правильність Приклади 

орфоепічні й 

акцентні 

 

належної вимови звуків і 

словосполучень, 

наголошування та інтонації. 

[лєу], а не [л`єф]; інцидент, а 

не інциндент; посередині, а не 

посередині. 

графічні 
передавання звуків на письмі робочі, а не робочи; чотирма, 

а не чотирьма 
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орфографічні 

написання слів згідно з 

чинним правописом 

гніт у діжці — ґніт у гасовій 

лампі; феєрверк, а не 

фейєрверк; фін, а не фінн; на-

горі, а не нагорі 

лексичні 

слововживання у властивих їм 

значеннях відповідно до 

змісту на сучасному етапі 

надійшло, а не прийшло 

повідомлення; 

настала, а не наступила зима 

морфологічні 

уживання морфем найперший, а не самий 

перший; 

протягом, а не на протязі року 

синтаксичні 

керування, узгодження, 

поєднання і розміщення слів, 

речень 

Повідомлення надіслані за 

призначенням, а не За 

призначенням повідомлення 

надіслані; кабінет завідувача 

кафедри, а не кабінет 

завідуючого кафедри 

стилістичні 

відбору мовних складників 

відповідно до умов спілку-

вання 

Він кваліфікований 

працівник, а не він добрий 

роботяга 

пунктуаційні 

уживання розділових знаків, 

коли вони змінюють/ 

спотворюють зміст вислову 

Заборонити, не можна 

дозволити Заборонити не 

можна, дозволити 

Ці правила оберігають літературну мову від проникання до неї суржику, 

сленгу, діалектизмів і всього того, що може розхитати, спотворити її структуру. 

Існують своєрідні мовні табу, які не можна порушувати: 

лексико-фразеологічні — їх порушення переформатовує значеннєве 

наповнення слів і нерозкладених словосполук: спотворення значень слів, заміна 

компонентів стійких словосполук; 

фонетичні — їх порушення утруднює вимову: збіг декількох 

приголосних, зіяння, зсув наголосу; 

морфологічні — їх порушення утруднює словозмінні парадигми: 

спотворювання у відмінкових формах, аномальне ступенювання; 

синтаксичні — їх порушення ламають нормативну забудову мовних 

словосполук і речень: заміна звичайного порядку слів у реченні, пропуск 

семантичного ядра, змішування прямої та непрямої мови; 

орфографічні — їх порушення суперечить вимогам сучасного правопису: 

відкидання великої літери, довільне її використання, відмова від дефісів; 

пунктуаційні — їх порушення не відповідає чинним правилам уживання 

розділових знаків: заміна позиції знака, повне або часткове нехтування 

засобами пунктуації. 

3. Сфери професійних стосунків, спілкування, комунікації належать до 

фундаментальних вимірів людського світу. Особливої гостроти цієї проблеми 

набувають в умовах глобалізаційних процесів, коли вельми поціновуються 

уміння спілкуватися, результативно вирішувати професійні проблеми, 
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трансльовані в ту чи іншу «фахову справу». Інтереси справи, а не конкретних 

співрозмовників, переважають в діловому спілкуванні.  

Культура мовлення сучасних підлітків постійно знаходиться під впливом 

соціальних змін, як позитивних, так і негативних, що відбулися в нашій країні 

особливо в останні десятиліття. Прийнято розрізняти вищий і нижчий рівень 

мовленнєвої культури людини. Нижчий рівень – перший ступінь оволодіння 

літературною мовою: правильність мовлення та дотримання норм літературної 

мови. Правильним мовленням називають таке мовлення людини, в якому не 

допускаються помилки у вимові, у вживанні слів та їхньому утворенні, у 

побудові речень. Вищим рівнем мовленнєвої культури прийнято вважати 

правильне і гарне мовлення: людина не тільки не допускає помилок, але й вміє 

щонайкраще будувати своє висловлення; найбільш повно розкриває його тему і 

головну думку; відбирає найбільш придатні слова і конструкції з урахуванням 

того, до кого й за яких обставин він звертається. Головна мета кожної 

культурної людини полягає в збагаченні свого мовлення, його 

удосконалюванні. Необхідно навчитися відчувати свого співрозмовника, уміти 

відбирати найбільш придатні для кожного випадку слова та конструкції.              

Готового рецепту проведення ділового спілкування і досягнення успіху немає, 

тому що це багато в чому залежить від ситуативних факторів. 

Але існують загальні правила, яких бажано дотримуватися: 

 сформулювати конкретну мету спілкування, скласти план його 

проведення; 

 створити атмосферу довіри і взаєморозуміння. Привернути увагу 

партнера, говорити про спільні проблеми; 

 уміти переконливо висловлювати свої думки, уважно слухати і 

задавати запитання; 

 не відволікатися від поставленої мети. Уміти правильно сприймати 

партнера і володіти своїми емоціями; 

 робити нотатки, фіксуючи одержану інформацію; 

 закінчувати обговорення після досягнення мети. 

Ділове спілкування нерідко порівнюють із грою в шахи, де неможливо 

"закреслити" непродуманий хід. Якщо його вже зроблено, ситуація змінюється, 

і наступні ходи необхідно вже робити за нових умов. 

Ділове спілкування - це цілеспрямований процес обміну інформацією, що 

переслідує конкретну мету. 



 24 

Метою ділового спілкування є організація, регулювання, оптимізація 

професійної, наукової, комерційної чи іншої діяльності. В основі ділового 

спілкування лежить рух до успіху суб'єктів його. Воно концентрує в собі все те, 

що сприяє згуртованості, комунікативному співробітництву учасників 

спілкування та прояву індивідуальної ініціативи. 

Ділове спілкування - це двосторонній процес, що репрезентує спільну 

мовленнєву діяльність, особливу форму контактів його суб'єктів, які 

представляють певну організацію, установу, компанію тощо. 

Шляхом зіставлення ділового спілкування як специфічної форми 

взаємодії і спілкування в цілому як загального виявлено такі його особливості: 

 наявність певного офіційного статусу об'єктів; 

 спрямованість на встановлення взаємовигідних контактів та 

підтримку стосунків між представниками взаємозацікавлених 

установ; 

 регламентованість, тобто підпорядкованість загальноприйнятим 

правилам і обмеженням; 

 передбачуваність ділових контактів, які попередньо плануються, 

визначається їх мета, зміст, можливі наслідки; 

 творчий характер взаємин, спрямованість їх на розв'язання кон-

кретних ділових проблем, досягнення мети; 

 взаємоузгодженість рішень та подальша організація співпраці 

партнерів; 

 взаємодія економічних інтересів і соціальне регулювання здій-

снюється у правових межах. Ідеальний результат таких взаємин - це 

партнерські стосунки, що ґрунтуються на обопільній повазі й 

довірі; 

 значущість кожного партнера як особистості; 

 безпосередня діяльність, якою зайняті люди, а не проблеми, що 

хвилюють їх внутрішній світ. 

Кожна людина повинна дбати не тільки про культуру свого мовлення, а й 

про мовний етикет (сукупність мовних засобів, які регулюють нашу поведінку в 

процесі мовлення). Мовний етикет українців є унікальною, універсальною 

моделлю їх мовної діяльності. Головне призначення етикету – встановлення 

сприятливого контакту між людьми, регулювання їх взаємин на основі 

принципу ввічливості. Якщо студент не буде знати прийнятих у суспільстві 

правил мовного етикету, не буде володіти вербальними формами вираження 

ввічливості, йому буде важко встановлювати ділові контакти і він не зможе на 
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високому рівні здійснювати процес спілкування. Кожен студент вищого 

навчального закладу повинен знати етикетні одиниці, якими виражається 

вітання, прощання, вибачення, мовленнєві одиниці, що супроводжують 

прохання, формули подяки, конструкції побажальної модальності, типізовані 

фрази ритуалу знайомства, етикетні формули звертань тощо. Викладачі повинні 

бути обізнані з основними правилами  ведення мовлення. Для різних видів 

мовленнєвої діяльності суспільство формує певні правила їх здійснення. 

Правила ведення мовлення, чи етикет мовлення, поділяються на правила для 

мовця і слухача.  

Виділимо насамперед правила для мовця:  

 Доброзичливе ставлення до співрозмовника, повага до адресата.  

 Необхідно виявляти доречну у певній ситуації ввічливість 

(враховувати стать, вік, службовий чи суспільний статус тощо). 

Потрібно знімати надмірну категоричність.  

 Мовцеві не рекомендується ставити в центр уваги своє "я", 

нав'язувати свої думки й оцінку подій.  

 Необхідним для мовця є відокремлення власного "я" слухача у 

центр уваги.  

 Мовцеві треба вміти вибирати тему для розмови, доречну в кожній 

ситуації, яка є цікавою, зрозумілою партнерові.  

 Мовець повинен стежити за логікою розгортання тексту, за тим, 

щоб висновки не суперечили задуму бесіди.  

 Мовець повинен пам'ятати, що межа смислового сприйняття і 

концентрації уваги у слухача – обмежені.  

 Мовцеві необхідно постійно відбирати мовні засоби відповідно до 

вибраної тональності тексту, орієнтуючись не тільки на адресата, 

але й на ситуацію спілкування загалом, на офіційність або 

неофіційність ситуації.  

 Брати до уваги статусні ознаки співрозмовника (вік, стать, 

професію, посаду, рівень освіченості). 

 Послуговуватись у спілкуванні формами ввічливості, — 

словами, що підкреслюють шанобливе ставлення до людей: 

Даруйте!, Вибачте!, Будь ласка, не ображайтеся!, Перепрошую, 

чи не могли б Ви ... На жаль, так вийшло ... Щиро дякую за ... 

Дозвольте подякувати Вам за ... 

 Своєчасно реагувати на запитання співрозмовника. Якщо відразу не 
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можете відповісти, то скористайтеся такими фразами: Я не готовий 

зараз дати відповідь. Дозвольте подумати. Дозвольте 

поміркувати. На жаль (на превеликий жаль), не володію 

достатньою інформацією, щоб відповісти одразу. 

 Мовець повинен пам'ятати, що в усному контактному 

безпосередньому спілкуванні слухач не тільки чує, але й бачить 

його, отже, сприймає жести, міміку, пози, загальну манеру 

триматися при розмові й культуру поведінки.  

Правила для слухача:  

 Необхідно перервати всі справи й уважно вислухати мовця.  

 Слухаючи, необхідно доброзичливо, з повагою і терпляче ставитися 

до мовця, бути тактовним.  

 Намагатися не перебивати мовця, не вставляти недоречних 

зауважень, не переводити власне слухання у говоріння.  

 Слухаючи, треба перевести в центр уваги мовця та його інтереси.  

 Необхідно вміти вчасно оцінити мовлення співрозмовника, 

погодитися чи не погодитися з ним, відповісти на питання.  

У кожному суспільстві етикет поступово розвивався як система правил 

поведінки, система дозволу й заборон, що формують загалом моральні норми. 

Етикет і мовлення тісно пов'язані між собою. Манера мовлення, стиль, дозвіл 

чи заборона говорити одне й не говорити інше, вибір мовних засобів як маркер 

приналежності до певного середовища – все це наявне в наших мовленнєвих 

виявах. Мовленнєвий етикет можна визначити як правила, що регулюють 

мовленнєву поведінку. Це широка зона одиниць мови й мовлення, яка словесно 

виражає етикет поведінки, дає нам в руки ті мовні багатства, які є в кожному 

суспільстві для вираження неконфліктного ставлення до людей, а етикет 

регулює складний вибір доречного засобу конкретною людиною, для її 

конкретного адресата, у конкретному випадку, ситуації. 

Отже, ділове спілкування - це будь-яка професійна комунікативна 

діяльність (головно-мовленнєва), репрезентована сферою, яка дає відповідь на 

чотири запитання: 

1. задля якої мети ми це говоримо? 

2. що ми хочемо сказати? 

3. за допомоги яких мовних засобів ми це робимо? 

4. яка реакція на наше мовлення? 
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Ділове спілкування проникає в усі сфери суспільного життя. Ком-

петентність у сфері ділового спілкування безпосередньо пов'язана з успіхом чи 

неуспіхом в будь-якій справі. 

Говорити багато й добре є дар гострого розуму, говорити мало й добре є 

властивість мудрого, говорити багато й погано означає дурня, говорити мало 

й погано є ознакою безумного (Ф. Ларошфуко). 

Найбільша цінність оратора — не тільки сказати те, що потрібно, але й 

не казати того, чого не треба (Цицерон).        

Усе, про що маєш намір сказати, розглянь перше в умі своєму, бо у 

багатьох язик випереджує саму думку (/. Сократ).  

Невзяття до уваги характеру слухачів зробить безплідними зусилля 

навіть великого таланту (А. Бен). 

4. Літературна мова реалізується в усній і писемній формах. Обидві 

форми однаково поширені в сучасному мовленні, їм властиві основні 

загальномовні норми, проте кожна з них має й свої особливості, що 

пояснюється специфікою функціонування літературної мови в кожній із форм. 

Писемна форма літературної мови функціонує у сфері державної, 

політичної, господарської, наукової і культурної діяльності. 

Усна форма літературної мови обслуговує безпосереднє спілкування 

людей, побутові й виробничо-професійні потреби суспільства. 

Сучасна українська літературна мова сформувалася на основі південно-

східного наріччя, ввібравши в себе деякі діалектні риси інших наріч. 

Зачинателем нової української літературної мови був І.П. Котляревський - 

автор перших великих художніх творів українською мовою («Енеїда», «Наталка 

Полтавка», «Москаль-Чарівник»). Він першим використав народнорозмовні 

багатства полтавських говорів і фольклору. 

Мовне спілкування відбувається у двох формах - усній і письмовій. Вони 

знаходяться у складній єдності і у соціально-мовній практиці займають важливе 

і приблизно однакове місце за своєю значимістю. І у сфері виробництва, і у 

сферах управління, освіти, юриспруденції, мистецтва, у засобах масової 

інформації мають місце і усна, і письмова форми мови. В умовах реальної 

комунікації спостерігається їх постійна взаємодія і взаємопроникнення. Будь-

який письмовий текст може бути озвучений, тобто прочитаний вголос, а усний - 

записаний за допомогою технічних засобів. 

    Існують такі жанри письмової мови, як наприклад, драматургія, 

ораторські твори, які призначені спеціально для подальшого озвучування. І 

навпаки, в літературних творах широко використовуються прийоми стилізації 

під «усність»: діалогічна мова, в якій автор прагне зберегти особливості, 

притаманні усній спонтанній мові, монологічні міркування персонажів від 

першої особи і т. п. Практика радіо і телебачення призвела до створення 

своєрідної форми усного мовлення, у якій усна і озвучена письмова мови 

постійно співіснують і взаємодіють (наприклад, телеінтерв'ю). 
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Усне мовлення 

    Мета усного мовлення - швидкість передачі і сприйняття певного 

змісту. Вона адресується безпосередньо співрозмовникові і розраховане на 

слухове сприйняття. 

    Усне мовлення використовує розмовно-побутову, просторічну, іноді 

діалектних лексику і фразеологію. Його  синтаксис характеризується частим 

вживанням простих та неповних речень; порядок слів не завжди звичайний. Зі 

складних речень вживаються частіше складносурядні, ніж складнопідрядні; 

дієприкметникові і дієприслівникові звороти в усному мовленні 

використовуються рідко. 

 Найчастіше усне мовлення є діалогічним. Але воно застосовується також 

у лекціях, доповідях, виступах і у цих випадках носить монологічний характер, 

а за лексикою і синтаксисом наближається до писемного мовлення. 

 У розпорядженні усного мовлення, крім лексико-граматичних засобів, є і 

допоміжні засоби передачі думки: міміка, жести, інтонація, паузи, можливість 

повторення. 

Писемне мовлення 

Книжна мова - досягнення і надбання культури. Вона основний хранитель 

і передавач культурної інформації. Всі види непрямого спілкування 

здійснюються засобами книжної мови. Наукові праці, художню та навчальну 

літературу, дипломатичну та ділову переписку, газетно-журнальну продукцію 

та багато іншого не можна собі уявити без книжно-літературної мови. Функції 

її величезні і з розвитком цивілізації ще більше ускладнюються. Сучасна 

українська книжно-літературна мова це потужне знаряддя спілкування. У ній є 

всі засоби, необхідні для різноманітних цілей комунікації, і насамперед для 

вираження абстрактних понять і відносин. Складні зв'язки, простежуються 

вченими та письменниками в матеріальному і духовному світі, описуються 

науковою мовою. 

    Неможливо передавати з вуст в уста синтаксично громіздкі тексти, 

насичені спеціальною термінологією і складні у смисловому відношенні. 

Властивість книжно-писемного мовлення зберігати текст і тим самим 

підсилювати здатність літературної мови бути зв'язком між поколіннями - одна 

з головних властивостей книжної мови. Писемне мовлення відрізняється від 

усного, насамперед складною системою графіки та орфографії, за допомогою 

якої передається той чи інший зміст. У лексичному і граматичному 

відношеннях вона характеризується суворим дотриманням літературних норм 

мови - особливим відбором лексики та фразеології, унормованим синтаксисом. 

У письмовій мові широко вживається книжкова  лексика : офіційно-ділова, 

наукова, суспільно-публіцистична. Для синтаксису писемного мовлення 

характерні складні речення. Велике значення мають порядок слів, сувора 

послідовність, чіткість у викладі думок. Писемне мовлення вирізняється 

попереднім обдумуванням висловлювань, редакторською обробкою тексту, яку 

може виконати і сам автор. Це обумовлює точність та правильність писемного 

мовлення. 
 



 29 

Види усного спілкування 

 
1. Види усного спілкування. 

2. Невербальні засоби спілкування. 

 

1. Перш за все спілкування - самостійна і специфічна форма активності 

особистості з метою встановлення відносин з іншими людьми, отримання 

інформації і досягнення певного взаєморозуміння, вирішення ділових проблем. 

Сфера, способи і динаміка спілкування визначаються соціальними 

функціями його учасників, їх положенням у системі суспільних відносин. 

Регулюються вони характером виробництва, обміном і потребами, писаними і 

неписаними правилами суспільного життя, моральними і правовими нормами, 

соціальними інститутами і службами. В індивідуальному плані вони 

обумовлюються: рівнем свідомості особистості; психічним типом та 

характером розвитку індивіда; засвоєним особистістю культурним рівнем 

спілкування. 

Спілкування – це складний багатоплановий процес встановлення і 

розвитку контактів між людьми (міжособистісне спілкування) і групами 

(міжгрупове спілкування), в якому здійснюється обмін інформацією; обмін 

діями; сприйняття і розуміння партнера. 

Спілкування - одна із граней способу життя людини, не менш суттєва, 

ніж діяльність. А спосіб життя - це не тільки те, що і як робить людина, але і з 

ким, і як вона спілкується. У ході спілкування можуть скластися взаємини 

різного характеру: взаєморозуміння, взаємовплив, непорозуміння, 

конкурентність, конфліктність, конфронтація тощо. У спілкуванні здійснюється 

своєрідна "презентація" внутрішнього світу особистості. Саме тому 

спілкування, виступаючи певною формою взаємодії однієї людини з іншою або 

з групою осіб, виявляє певні людські якості, розкриває, чого варта та чи інша 

людина. 

У деяких наукових працях ототожнюється поняття "комунікація" і 

"спілкування". Разом з тим між ними є різниця. Зазначимо, що комунікація - це 

передача інформації, повідомлення, відомостей. Комунікація, насамперед, 

пов'язана з опосередкованим спілкуванням, передачею інформації за 

допомогою технічних засобів (телефон, телетайп тощо), а також через засоби 

масової інформації. 

Спілкування - це взаємний обмін повідомленнями з внутрішнім 

психічним змістом, тобто це завжди двосторонній процес, який можливий лише 

між живими істотами. 

Спілкування двох індивідів, які є його активними суб'єктами, передбачає 

налагодження спільної мовленнєвої діяльності, переважно діалогічного типу, 

активний обмін інформацією, взаємовплив. Його ефективність вимірюється 

тим, наскільки вдалося здійснити цей вплив. Це означає зміну самого типу 

взаємин, що склалися між учасниками. Щодо ступеня включення суб'єкта в 

сферу предметної діяльності розрізняються формальне і неформальне 

спілкування. 



 30 

Формальне спілкування є частиною певної сумісної діяльності людей, 

служить засобом підвищення якості цієї діяльності і є способом її організації. 

Спрямоване воно здебільшого на те, чим зайняті в даний момент люди, а не на 

їх внутрішній світ, внутрішні проблеми. Формальне спілкування в свою чергу 

можна поділити на формально-рольове, "контакт масок", світське і ділове: 

Формально-рольове спілкування - це такий вид спілкування, при якому 

його зміст, засоби регламентовані соціальними ролями партнерів по 

спілкуванню: вчитель і учень, лицар і дівчина, співробітник міліції і порушник, 

стюардеса і пасажири літака тощо. 

"Контакт масок" - спілкування, за якого відсутнє прагнення зрозуміти 

один одного. Використовуючи узвичаєні маски ввічливості, суворості, 

байдужості тощо, завдяки набору жестів, міміки, стандартних фраз 

приховується ставлення до іншої людини. 

Світське спілкування - спілкування, яке визначається формальною 

ввічливістю, за якого люди виконують певний ритуал залежно від обставин. 

Ділове спілкування - спілкування, метою якого є організація і оптимізація 

виробничої, наукової, комерційної чи іншої діяльності, де на першому місці 

стоять інтереси справи, а не конкретних співрозмовників. 

Неформальне спілкування зосереджене здебільшого навколо духовних і 

психологічних потреб внутрішнього характеру людей, їх інтересів (визначення 

свого місця в оточуючому світі, свого ставлення до тієї чи іншої людини, 

вирішення конфлікту, пошук сенсу життя та інше). 

За характером впливу інформація, що йде від комунікатора, може бути 

спонукальною або констатуючою. Спонукальна інформація висловлюється в 

наказі, розпорядженні, проханні, інструкції, пораді і розрахована на 

стимулювання певної дії. Констатуюча інформація виступає у формі 

повідомлення і передбачає зміну поведінки опосередковано і поступово. До 

основних видів ділового спілкування належить: публічний виступ, ділова 

бесіда, службова нарада, переговори. 

Залежно від змісту у діловому спілкуванні можуть проявлятися такі його 

взаємозв'язані види: товариське, приятельське, робоче, випадкове, професійне, 

формально-поверхове. Зрозуміло, що від виду ділового спілкування залежить 

зміст та відповідна поведінка сторін. Справжньою культурою ділового 

спілкування є уникнення приниження та образи партнера. Історично склалися 

два види ділового спілкування: безпосереднє і опосередковане. 

Безпосереднє спілкування - це мовне спілкування у найбільш 

розвиненому вигляді. Воно підкріплюється мімікою, жестами, інтонацією тощо. 

По суті, в цьому виді спілкування вся людська сутність стає своєрідним його 

"знаряддям". Спілкування суттєво впливає на розвиток усіх потреб людини; в 

ньому завжди наявний комунікативний момент. 

Опосередковане спілкування виникло на основі безпосереднього. До 

нього відносять письмо (зауважимо: тут має місце втрата міміки, жестів, 

інтонації тощо), масові засоби інформування: газети, радіо, телебачення, книги, 

відео, комп'ютерна мережа, музичні записи тощо. 

Уся система безпосереднього і опосередкованого спілкування впливає на 

розвиток як особистості, так і взаємин між людьми. Останнє особливо важливе, 
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бо в процесі спілкування людина "присвоює" ті багатства, які створені і 

притаманні іншим, і водночас привносить у цей процес те, що вона має з 

власного досвіду. Невипадково говорять: 3 ким поведешся, від того і 

наберешся. 

Усне ділове спілкування передбачає всілякі способи взаємодії між 

співрозмовниками за допомогою вербальних (словесних) і невербальних (поза, 

жести, міміка, одяг, знаки, символи) засобів. 

Залежно від способу сприймання інформації, кількості учасників, форми 

спілкування можна поділити на такі види: 

 контактне (безпосереднє); 

  дистанційне (телефонне, селекторне); 

  діалогічне (з одним співрозмовником); 

  монологічне (доповідь, промова); 

  полілогічне (диспут); 

  усне (розмова, бесіда); 

  письмове (листи, телеграми, електронні засоби); 

  міжперсональне (нарада, колоквіум); 

 масове (збори, мітинг);  

  офіційне, функціональне (пов'язане зі службовою діяльністю) ;  

приватне, інтимно-сімейне (у невимушеній, неформальній обстановці); 

 анонімне (між незнайомими — вулиця, транспорт). 

 Кінцевий позитивний результат спілкування залежить не стільки від 

мотивів, якими керується людина, скільки від уміння їх сформулювати й 

викласти. 

Кожний із наведених вище видів передбачає дотримання відповідних 

етичних норм і правил спілкування» Людина може по-різному ставитися до свого 

співрозмовника, але етикет у поєднанні з почуттям власної гідності та самоповаги 

не дозволяє, їй відкрито висловлювати негативні оцінки чи іншим чином виявляти 

негативне ставлення. 

 

2. Невербальне спілкування - це «мова жестів», що включає такі форми 

самовираження, які не спираються на слова та інші мовні символи.  

Австралійський фахівець А. Піз стверджує, що за допомогою слів передається 

7% інформації, звукових засобів - 38%, міміки, жестів, пози - 55%.  

І хоча думки фахівців в оцінці точних цифр розходяться, можна з упевненістю 

сказати, що більше половини міжособистісного спілкування посідає 

спілкування невербальне. Тому слухати співрозмовника означає також розуміти 

мову жестів.  

Чарлі Чаплін та інші актори німого кіно були родоначальниками 

невербальної комунікації, для них це було єдиним засобом спілкування на 

екрані. Кожен актор класифікувався як хороший чи поганий, судячи з того, як 

він міг використовувати жести та інші рухи тіла для комунікації. Коли стали 

популярними звукові фільми і вже менше уваги приділялося невербальним 

аспектам акторської майстерності, багато акторів німого кіно пішли зі сцени, а 

на екрані стали переважати актори з яскраво вираженими вербальними 

здібностями.  

http://ua-referat.com/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%A7%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%96_%D0%A7%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D1%96%D0%BD
http://ua-referat.com/%D0%9A%D1%96%D0%BD%D0%BE
http://ua-referat.com/%D0%A2%D0%BE%D0%B3%D0%BE
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Вчитися розуміти мову невербального спілкування важливо з кількох 

причин. По-перше, словами можна передати тільки фактичні знання, але щоб 

висловити почуття, одних слів часто буває недостатньо. Почуття, що не 

піддаються словесному вираженню, передаються на мові невербального 

спілкування. По-друге, знання цієї мови показує, наскільки ми вміємо володіти 

собою. Невербальна мова скаже про те, що люди думають про нас у дійсності. 

І, нарешті, невербальне спілкування цінне особливо тим, що воно спонтанно і 

виявляється несвідомо. Тому, незважаючи на те, що люди зважують свої слова і 

контролюють міміку, часто можливий витік приховуваних почуттів через 

жести, інтонацію й забарвлення голосу. Тобто, невербальні канали спілкування 

рідко поставляють недостовірну інформацію, так як вони піддаються контролю 

в меншому ступені, ніж словесне спілкування.  

Кинесика - загальна моторика різних частин тіла, що відображає 

емоційні реакції людини. До кинесики відносяться виразні рухи, які у жестах і 

міміці, в пантомімі (моторика всього тіла, що включають в себе позу, ходу, 

поставу та ін), а також візуальному контакті.  

Хода 

Хода - це стиль пересування людини. Її складовими є: ритм, динаміка 

кроку, амплітуда перенесення тіла при русі, маса тіла. По ході людини можна 

судити про самопочуття людини, її  характер і вік.  

У дослідженнях психологів люди дізнавалися по ході такі емоції, як 

гнів, страждання, гордість, щастя. З'ясувалося, що «важка» хода характерна для 

людей, що сердяться, «легка» - для радісних.  

Крім того, можна стверджувати, що люди, які ходять швидко, 

розмахуючи руками, впевнені в собі, мають чітку мету і готові її реалізувати. 

Ті, хто завжди тримає руки в кишенях - швидше за все дуже критичні і потайні, 

як правило, їм подобається пригнічувати інших людей. Людина, що тримає 

руки на стегнах прагне досягти своїх цілей найкоротшим шляхом за 

мінімальний час. Люди, зайняті вирішенням проблем, часто ходять в позі 

«мислителя»: голова опущена, руки зчеплені за спиною, хода дуже повільна. 

Для самовдоволених, дещо зарозумілих людей характерна хода, прославлена 

Беніто Муссоліні. У них високо підняте підборіддя, руки рухаються, 

підкреслено енергійно, ноги - ніби дерев'яні. Вся хода має розрахунок справити 

враження. Це просте спостереження допомагало ФБР майже безпомилково 

визначати лідера мафії.  

Для створення привабливого зовнішнього вигляду найбільше краща хода 

впевненої людини, таке ж враження створює і правильна постава - легка, 

пружна і завжди пряма. Голова при цьому повинна бути злегка піднята, а плечі 

розправлені.  

Поза 

Поза - це положення тіла. Людське тіло здатне прийняти близько 1000 

стійких різних положень. Поза показує, як дана людина сприймає свій статус по 

відношенню до статусу інших присутніх осіб. Особи з більш високим статусом 

приймають більш невимушену позу. В іншому випадку можуть 

виникати конфліктні ситуації.  
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Поза, при якій людина перехрещує руки і ноги, називається закритою. 

Перехрещені на грудях руки є модифікованим варіантом перешкоди, яку 

людина виставляє між собою і своїм співрозмовником. Закрита поза 

сприймається як пози недовір'я, незгоди, протидії, критики. Більше того, 

приблизно третина інформації, сприйнятої з такої пози, не засвоюється 

співрозмовником. Найбільш простим способом виведення з пози 

є пропозиція щось потримати або подивитися.   

Відкритою вважається поза, в якій руки і ноги не перехрещені, корпус 

тіла спрямований у бік співрозмовника, а долоні і стопи розгорнуті до партнера 

по спілкуванню. Це - поза довіри, згоди, доброзичливості, психологічного 

комфорту. Якщо людина зацікавлена в спілкуванні, вона буде орієнтуватися на 

співрозмовника і нахилятися в його сторону, а якщо не дуже зацікавлена, 

навпаки, орієнтуватися в сторону і відкидатися назад. Людина, що бажає 

заявити про себе, буде триматися прямо, в напруженому стані, з прямою 

спиною; людина ж, якій не потрібно підкреслювати свій статус і положення, 

буде розслаблена, спокійна, перебувати у вільній невимушеній позі.  

Кращий спосіб домогтися взаєморозуміння зі співрозмовником - це скопіювати 

його позу і жести.  

Жести 

Жести - це різноманітні рухи руками і головою. Мова жестів - це 

найдавніший спосіб досягнення взаєморозуміння. У різні історичні епохи і в 

різних народів були свої загальноприйняті способи жестикуляції. В даний час 

навіть робляться спроби створити словники жестів.  

Про ту інформації, яку несе жестикуляція, відомо досить багато. Перш за 

все, важлива кількість жестикуляції. У різних народів виробилися і увійшли 

в природні форми вираження почуттів різні культурні норми сили і частотності 

жестикуляції. Дослідження М. Аргайла, в яких вивчалися частота і сила 

жестикуляції в різних культурах, показали, що протягом однієї години фіни 

жестикулювали 1 раз, французи - 20, італійці - 80, мексиканці - 180.  

Взагалі ж інтенсивність жестикуляції зростає разом із зростанням емоційної 

збудженості людини, а також при бажанні досягти більш повного розуміння 

між партнерами, особливо якщо воно ускладнено.  

Конкретний зміст окремих жестів різний у різних культурах. Однак, у всіх 

культурах є подібні жести, серед яких можна виділити:  

o Комунікативні (жести привітання, прощання, привернення уваги, 

заборони, стверджувальні, заперечні, питальні і т.д.)  

o Модальні, тобто виражають оцінку і ставлення (жести схвалення, 

задоволення, довіри і недовіри і т.п.)  

o Описові жести, які мають сенс тільки в контексті мовного 

висловлювання.  

Наведемо кілька прикладів:  

o Прикривання рота і чухання носа. Прикривання рота відображає 

наявність у співрозмовника двох суперечливих бажань: висловитися і 

залишитися не почутим. Якщо людина в процесі спілкування доторкається до 

рота або прикриває його долонею, це означає, що він з якоїсь причини 

«стримує» власне висловлювання. У цьому випадку менеджер може допомогти 
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співрозмовнику розговоритися, задавши йому запитання або звернувши увагу 

на його позу за допомогою твердження: «Я бачу, ви не у всьому згодні зі 

мною». Аналогічну інформацію про клієнта несе жест дотику до носа. Клієнт, 

який чухає або погладжує власний ніс, швидше за все в даний момент 

знаходиться в опозиції по відношенню до висловлення менеджера. 

o Дотик до вуха. Почісування вуха є полегшеним варіантом 

«затикання» вух і означає, що людина не хоче чути того, про що йому говорить 

співрозмовник. Така реакція можлива, якщо співрозмовнику стало нудно вас 

слухати або він не згоден з одним з ваших тверджень.  

o Підпирання долонею підборіддя. Людина підпирає голову або 

підборіддя, якщо йому нудно, нецікаво і він бореться зі 

своїм бажанням заснути.  

o Погладжування підборіддя. Цей жест свідчить про те, що 

співрозмовник перебуває в стадії роздумів і розглядає можливі для себе 

варіанти.  

Жести емоційного дискомфорту. Численні жести - збирання неіснуючих 

ворсинок, знімання та одягання кільця, чухання шиї, «приведення у порядок» 

одягу, вертіння ручки або сигарети - вказують на те, що співрозмовник 

потребує підтримки. У такому стані він не готовий у повному обсязі сприймати 

інформацію.  

Жести нетерпіння. Якщо людина постукує пальцями по столу, совається 

на стільці, притупують ногами або поглядає на годинник, то тим самим він 

сигналить оточуючим про те, що його терпіння закінчується.  

Найбільш часто вживані жести руху голови - це ствердно кивнув 

головою і негативне похитування головою. Дослідження, проведені з 

сліпоглухонімими від народження людьми показують, що вони також 

користуються цими жестами, і це дає привід вважати, що ці жести є 

вродженими.  

Виділяють три основні положення голови. Перше - пряма голова. Це 

положення характерно для людини, нейтрально ставиться до того, що він чує. 

Друге - голова, нахилена в сторону, що говорить про те, що у людини 

пробудився інтерес (те, що люди, як і тварини, нахиляють голову, коли стають 

чимось зацікавленими, першим помітив ще Чарльз Дарвін). І, нарешті, третє - 

коли голова нахилена вниз, значить, ставлення людини негативне і навіть 

засуджує. У такому випадку слід чимось зацікавити співрозмовника, щоб 

змусити його підняти голову.  

Існують і мікрожести: рух очей, почервоніння щік, збільшення кількості 

спалахів, посмикування губ і т.д.  

Міміка 

Міміка - рухи м'язів обличчя, і це головний показник почуттів. 

Дослідження показали, що при нерухомому або невидимому обличчі 

співрозмовника втрачається до 10-15% інформації. У літературі зазначається 

більше 20 000 описів виразу обличчя. Головною характеристикою міміки є її 

цілісність і динамічність. Це означає, що в мімічних виразів обличчя шести 

основних емоційних станів (гнів, радість, страх, смуток, здивування, відраза) 
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всі рухи м'язів обличчя скоординовані. І хоча кожна міна є конфігурацією 

всього обличчя, основне інформативне навантаження несуть брови і губи.  

Візуальний контакт 

Візуальний контакт є виключно важливим елементом спілкування. 

Дивитися на мовця означає не тільки зацікавленість, але й допомагає нам 

зосередити увагу на тому, що нам говорять. Спілкуються люди зазвичай 

дивляться в очі один одному не більше 10 секунд. Якщо на нас дивляться мало, 

ми маємо підстави вважати, що до нас або до того, що ми говоримо, 

відносяться погано, а якщо дуже багато, це може сприйматися як виклик або ж 

гарне до нас ставлення. Крім того, відмічено, що коли людина бреше або 

намагається приховати інформацію, її очі зустрічаються з очима партнера менш 

1 / 3 часу розмови.  

Почасти довгота погляду людини залежить від того, до якої нації вона 

належить. Жителі південної Європи мають високу частоту погляду, що може 

здатися образливим для інших, а японці при бесіді дивляться скоріше на шию, 

ніж на обличчя. Слід завжди брати до уваги цей важливий факт.  

Американськими психологами Р.Екслайном і Л.Вінтерс було доведено, що 

погляд пов'язаний з процесом формування висловлювання. Коли тільки людина 

формує думку, вона частіше дивиться в бік, «у простір», коли думка повністю 

готова - на співрозмовника. Той, хто в даний момент говорить, менше дивиться 

на партнера - тільки щоб перевірити його реакцію і зацікавленість. Хто слухає в 

свою чергу більше дивиться в сторону мовця.  

За своєю специфікою погляд може бути:  

1) Діловий - коли погляд фіксується в районі чола співрозмовника, це 

передбачає створення серйозної атмосфери ділового партнерства.  

2) Соціальний - погляд концентрується у трикутнику між очима і ротом, 

це сприяє створенню атмосфери невимушеного світського спілкування.  

3) Інтимний - погляд спрямований не в очі співрозмовника, а нижче 

особи - до рівня грудей. Такий погляд говорить про велику зацікавленість один 

одним у спілкуванні.  

4) Погляд скоса використовується для передачі інтересу чи ворожості. 

Якщо він супроводжується злегка піднятими бровами чи посмішкою, він 

означає зацікавленість. Якщо ж він супроводжується нахмуреним чолом чи 

опущеними куточками рота, це свідчить про критичний або підозрілому 

відношенні до співрозмовника.  

За допомогою очей передаються самі точні сигнали про стан людини, 

тому що вони займають центральне положення в людському організмі, а зіниці 

поводяться цілком незалежно - розширення і звуження зіниць не піддається 

свідомому контролю. При денному світлі зіниці можуть звужуватися і 

розширюватися залежно від того, як змінюється ставлення і настрій людини. 

Якщо людина збуджена або зацікавлений чимось, або перебуває у піднесеному 

настрої, її зіниці розширюються в 4 рази в порівнянні з нормальним станом. 

Сердитий, похмурий настрій змушує зіниці звужуватися.  

Експерименти, проведені з досвідченими гравцями картковими показали, 

що мало хто з гравців вигравав, якщо їхні суперники носили темні окуляри. 

Наприклад, якщо б при грі в покер у суперника випало 4 туза, його зіниці 
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швидко б розширилися, що було б підсвідомо відмічено іншими гравцями, і 

вони зрозуміли б, що не варто піднімати ставку. Темні окуляри суперника 

приховували сигнали, що подаються зіницями, і в результаті гравці програвали 

частіше звичайного.  

Китайські торговці перлами в давнину теж стежили за розширенням 

зіниць своїх покупців під час обговорення ціни.   

Було відмічено, що Арістотель Онассіс одягав темні окуляри 

при переговорах про ділові угоди для того, щоб його очі не видавали його 

думок.  

«Щоб навчитися «технології погляду» і ефективно застосовувати її для 

поліпшення характеру спілкування з іншими людьми, потрібно близько 30 днів 

постійної посиленої практики».  

Обличчя є головним джерелом інформації про психологічний стан 

людини. Проте в деяких ситуаціях воно може бути менш інформативне. Це 

пов'язано з тим, що мімічні вирази обличчя свідомо контролюються у багато 

разів краще, ніж рухи тіла. За певних обставин, коли людина хоче приховати 

свої почуття або передає завідомо неправдиву інформацію, обличчя стає 

малоінформаціонним, а тіло - головним джерелом інформації для партнера. 

Тому в спілкуванні важливо знати, яку інформацію можна отримати, якщо 

перенести фокус спостереження з обличчя людини на її тіло і її рухи.  

Зони спілкування 

Ділове спілкування підсвідоме здійснюється на певній відстані між 

людьми, причому виділяються такі види зон спілкування: 

Інтимна зона (15 - 46 см) - спілкування з близькими, батьками, 

родичами. 

Особиста зона (46 - 120 см)- відстань спілкування з друзями і 

однодумцями. 

Зона соціального спілкування (1,2 - 2,0 м) - відстань на переговорах з 

приятелями і колегами по роботі. 

Формальна зона (2,0 - 3,6 м) - ділові переговори, візити до вищих 

чиновників. 

Загальнодоступна або публічна зона (більше 3,6 м) - спілкування з 

великою групою людей. 

Величина кожної зони залежить не тільки від ситуації, а й від 

національно-культурного поля особистості, від статусу партнера, з яким 

ведеться спілкування, від власного настрою. У діловому спілкуванні вироблені 

такі найбільш прийнятні правила: 

 слід дотримуватись міри у дистанціюванні (не треба надмірно 

віддалятись і не надто наближатись до партнера); дистанція між 

партнерами повинна відповідати ситуації; 

 не варто починати спілкування з відстані більш ніж 4 м. 

Найбільш прийнятними на такій дистанції може бути посмішка чи 

кивок головою на знак привітання; 

 перші фрази краще говорити на відстані соціальної зони 

(залежно від близькості відносин з партнером); 
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 найбільш головними, важливими ідеями, інформацією з 

партнером обмінюються в особистій зоні; 

 відстань треба долати поступово, а не перескакувати через 

одну чи дві зони. У такому разі легше досягти згоди, виважено 

розв'язати проблему; 

 не порушати визначену зону, особливо інтимну, в ділових 

стосунках це є неприйнятним. 

Нерідко ділове спілкування порівнюють з грою в шахи, де неможливо 

"закреслити" непродуманий хід. Якщо хід вже зроблено, ситуація змінюється, і 

наступні ходи необхідно робити за нових умов. 

Вузлики на пам'ять! Правила вітання 
Першим вітається: 

 молодший зі старшим;  

 підлеглий з керівником;  

 чоловік із жінкою;  

 молода жінка з літнім чоловіком. 

Незалежно від віку, статі, посади: 
 той, хто проходить повз когось або переганяє його;  
 той, хто підходить до гурту; 
 той, хто заходить у приміщення. 

Вітання супроводжують: 
 жінки - плавним нахилом голови; 
 чоловіки - легким схилянням верхньої частини тулуба 

і/або голови; молоді люди - такими ж, але трохи нижчими 
поклонами. 

Вітаючись, треба: 

 привітно усміхнутися і дивитися людині у вічі;  
 вийняти цигарку з рота, а руки з кишень;  
 зняти темні окуляри; 
 чоловікові підвестись і стояти доти, доки жінка не сяде 

або не піде. 
Першим руку подає: 

 старший молодшому;  
 жінка чоловікові; 
 соціально вищий соціально нижчому;  
 подають тільки праву руку. 

У руку цілують: 

 тільки заміжніх і старших жінок;  
 дівчат цілують у щічку; 
 руку жінки беруть за пальці, підносять і в легкому нахилі 

голови цілують у тильну сторону пальців або ж у передню частину 
тильної сторони долоні; 

 під час поцілунку чоловік має зняти капелюха і рукавиці. 

Невербальні засоби підвищення ділового статусу 
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У процесі розмови співрозмовники мимоволі звертають увагу на 

навколишню обстановку. У цьому сенсі кабінет керівника є свого роду його 

візитною карткою. Інтер'єр офісу говорить багато про що: про достаток фірми, 

її грунтовність і надійність. Тому треба прагнути до того, щоб місце, де 

керівник приймає відвідувачів, виробляло найкраще враження, 

а атмосфера підвищувала його ділової статус. Проте, слід пам'ятати, що дуже 

розкішний офіс сприймається відвідувачами з недовірою 

Оформляючи офіс, потрібно пам'ятати, що картини та інші офісні 

прикраси повинні бути нейтральними і одночасно 

підкреслювати імідж компанії. Стіни краще забарвити в стандартні кольори, 

загальноприйняті для службових приміщень.  

При обладнанні офісу зазвичай виділяється три зони: зона особистої 

роботи, колегіальної діяльності і дружнього спілкування.  

У зоні особистої роботи повинні знаходиться робочий стіл, зручне 

крісло, телефони, сучасне організаційно-технічне обладнання. Робоче місце 

повинне бути правильно освітлене.  

Зона колегіальної діяльності обставляється з урахуванням вимог 

організації дорадчої роботи з людьми. Необхідно мати «колегіальний» стіл, 

зручні стільці, ручки та олівці, папір для записів, графин з водою та склянки.  

Зона дружнього спілкування повинна знаходитися в стороні від двох 

інших. У ній потрібно мати пару крісел, журнальний столик, прохолодні напої. 

Своїм оформленням зона повинна спонукати до дружньої, неофіційної 

атмосфери.  

При обладнанні офісу бажано враховувати невербальні засоби, які 

можуть відчутно підвищити ділової статус його господаря. Так, наприклад, чим 

вище спинка крісла, тим більше влади й авторитету має сидить у ньому осіб. У 

процвітаючих людей крісла найчастіше мають високу обтягнуту шкірою 

спинку, а стільці для відвідувачів - низьку спинку.  

Великий вплив можна мати на відвідувача, якщо його стілець буде 

розташований з іншої сторони столу, навпроти керівника.  

Підвищити діловий статус можуть і деякі інші прийоми невербального 

спілкування: низькі стільці і канапки для відвідувачів, дорога попільничка, що 

стоїть поза зоною досяжності відвідувача.  

Особливості невербального спілкування в різних країнах  

Користуючись щодня десятками жестів, ми майже не замислюємося про 

їх сенс. Відомо, що основні комунікаційні жести в усьому світі не 

відрізняються один від одного: коли люди щасливі, вони посміхаються, коли 

сумні - хмуряться, коли не знають або не розуміють, про що йде мова - 

знизують плечима. Однак нерідко один і той же виразний рух у різних народів 

може мати і цілком різне значення, і легковажне поводження з звичайними для 

нас жестами може привести до несподіваних наслідків.  

Жест, яким ми демонструємо пропажу чи невдачу, у хорватів означає 

ознаку успіху і задоволення.  

Говорячи про себе, європеєць показує рукою на груди, японець - на ніс.  

У деяких країнах Африки сміх - показник подиву і замішання.  
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Жителі Мальти замість слова «ні» злегка торкаються кінчиками пальців 

підборіддя, повернувши кисть вперед. У Франції і Італії цей жест означає, що у 

людини щось болить.  

У Греції і Туреччині офіціантові ні в якому разі не можна показувати два 

пальці (наприклад, маючи на увазі дві чашечки кави) - це вважається дуже 

образливим жестом.  

Досить часто один і той самий жест має не тільки різне, але і прямо 

протилежне значення. Утворивши кільце з великого і вказівного 

пальців, американці і багато інших народів повідомляють, що справи «о'кей». 

Але цей же жест використовують в Японії, кажучи про гроші, у Франції він 

означає нуль, в Греції і на о.Сардінія служить знаком відмашки, а на Мальті 

ним характеризують людину зі збоченими статевими інстинктами.  

Німці часто піднімають брови у знак захоплення чиєюсь ідеєю, в Англії 

так висловлюють скептицизм.  

Іноді навіть незначна зміна жесту може зовсім змінити його значення. В 

Англії так сталося з жестом з двох пальців, вказівного і середнього, розведених 

і піднятих вгору. Якщо при цьому долоня повернена до співрозмовника, це - 

образа. Якщо долоня повернута до себе, то це вираз радості (перша буква 

англійського слова «victory» - перемога).  

У народів різних культур є відмінності і в сприйнятті простору. Так, 

американці працюють або у великих приміщеннях, або - якщо приміщень 

кілька - при відкритих дверях. Відкритий кабінет означає, що його хазяїн на 

місці і йому нема чого приховувати. Багато хмарочоси в Нью-Йорку цілком 

зроблені зі скла і проглядаються наскрізь. Тут все, від директора до посильного, 

постійно на виду. Це створює у службовців певний стереотип поведінки, 

викликаючи в них відчуття, що всі спільно роблять спільну справу. Німецькі ж 

традиційні форми організації робочого простору принципово інші. Кожне 

приміщення в них має бути забезпечено надійними дверима. Розкрита навстіж 

двері символізує крайній ступінь безладу.  

Таким чином, не знаючи відмінностей невербального спілкування різних 

народів, можна потрапити в незручну ситуацію, образивши співрозмовника, 

тому кожен фахівець, особливо якщо він має справу із закордонними 

партнерами, повинен бути обізнаний про відмінності у трактуванні жестів, 

міміки і рухів представниками ділового світу в різних країнах.  
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http://ua-referat.com/%D0%92%D1%96%D0%B4%D1%87%D1%83%D1%82%D1%82%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%82
http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC
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Виступ. Службова бесіда. Телефонна розмова. 
План 

1. Підготовка до виступу та його жанри.  

2. Службова бесіда 

3. Телефонна розмова. 

1. Виступ - публічне виголошення промови з одного чи декількох питань. 

Поширеним є виступ за доповіддю. У такому виступі орієнтовно має бути вступ 

(вказівка на предмет обговорення), основна частина (виклад власних поглядів 

на певне питання), висновки (пропозиція, оцінка). 

Залежно від змісту, призначення, форми чи способу виголошення, а також 

обставин публічний виступ поділяється на такі жанри, як доповідь, промова, 

лекція, репортаж, повідомлення. 

Доповідь – найпоширеніша форма публічного виступу, важливий елемент 

системи зв’язків із громадськістю, яка порушує проблеми, що потребують 

розв’язання. Доповідь може бути політичною, діловою, звітною, науковою. 

Політична доповідь – різновид доповіді з політичних питань, у ній 

з’ясовуються сутність, причини, наслідки певної політичної події, 

розкриваються шляхи розвитку суспільства. 

Ділова доповідь містить виклад певних питань із висновками та 

пропозиціями. Інформація, що міститься в доповіді, розрахована на 

підготовлену аудиторію, готову до сприйняття, обговорення та розв'язання 

запропонованих проблем. Максимальний результат буде досягнуто, якщо 

учасники зібрання будуть завчасно ознайомлені з текстом доповіді. Тоді можна 

очікувати активного обговорення аргументованої критики, посутніх доповнень 

і плідно виваженого рішення. 

Звітні доповідь містить об'єктивно висвітлені факти та реалії за певний 

період життя й діяльності керівника, депутата, організації чи її підрозділу тощо. 

У процесі підготовки до звітної доповіді доповідач мусить чітко окреслити 

мету, характер і завдання, до кожного положення дібрати аргументовані факти, 

вивірені цифри, переконливі приклади, влучні й доречні цитати. Варто також 

укласти загальний план й усі положення та частини пов'язати в одну струнку 

систему викладу. 

Після обговорення, доповнень і коректив доповідь схвалюють зібранням і 

приймають остаточне рішення, як програму майбутніх дій на подальший 

період. 

Наукова доповідь – це доповідь, яка узагальнює наукову інформацію, 

досягнення, відкриття та результати наукових досліджень. Такі доповіді 

виголошуються на різноманітних наукових зібраннях – конференціях, 

симпозіумах тощо. 

Промова — це усний виступ із метою висвітлення певної інформації та 

впливу на розум, почуття й волю слухачів, логічною стрункістю тексту, 

емоційною насиченістю та вольовими    імпульсами мовця. Це заздалегідь 

підготовлений публічний виступ на певну актуальну тему, звернений до 

широкого загалу. 
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Давньоримська ораторська схема що, для чого, у який спосіб — може й 

нині бути визначальною для промовця. Отже, ураховуючи вид промови, оратор 

повинен змінювати й характер виступу, і засоби, якими оперуватиме під час її 

виголошування. 

Із промовою виступають на мітингах, масових зібраннях на честь певної 

події, ювілею тощо. 

Мітингова промова зазвичай виголошується на злободенну тему й 

стосується суспільно значущої проблеми, яка хвилює широкий загал. Цей 

короткий, емоційний виступ розрахований на безпосереднє сприймання 

слухачів. Завдання оратора — виявити нові, нестандартні аспекти теми, 

спонукавши присутніх по-новому сприйняти навіть уже відомі факти й реалії. 

Успішність мітингової промови безперечно залежить від індивідуального 

стилю оратора, його вміння доречно використовувати весь арсенал вербальних і 

невербальних засобів спілкування та майстерності імпровізувати залежно від 

реакції аудиторії; Палка, заклична, актуальна, майстерно виголошена мітингова 

промова, як свідчить історія, дієвий чинник впливу на свідомість слухачів.          

Агітаційній промова притаманні практично всі складові промови 

мітингової. Торкаючись актуальних суспільно-політичних проблем, активно 

впливаючи на свідомість, промовець спонукає слухача до певної діяльності, до 

нагальної необхідності зайняти певну громадянську позицію, змінити погляди 

чи сформувати нові. В агітаційній промові, як правило, роз’яснюють чи з'ясову-

ють певні питання, пропагують певні думки, переконання, ідеї, теорії тощо, 

активно агітуючи за їхню реалізацію чи втілення в життя. 

Ділова промова характеризується лаконізмом, критичністю спрямування, 

полемічністю та аргументованістю викладених у ній фактів. На відміну від 

мітингової та агітаційної ділова промова орієнтована на логічно виважене, а не 

на емоційно схвильоване сприйняття слухача. Частіше цей виступ не має 

самостійного значення, він зрозумілий і сприймається лише в контексті про-

блеми, що обговорюється на конкретному зібранні. 

Ювілейна промова присвячується певній даті, пов'язаній з ушануванням 

окремої людини, групи осіб, урочистостям на честь події з життя та діяльності 

організації, установи, закладу тощо. Якщо це підсумок діяльності — до 

ювілейної промови можна включати в хронологічному порядку найважливіші 

етапи діяльності та досягнення ювіляра, побажання подальшого плідного 

розвою та всіляких гараздів. 

Доречна пафосність не повинна переходити в заштамповану, нудну 

одноманітність. Слушними в ювілейній промові будуть експромти й 

імпровізації, тактовні жарти та дотепне акцентування уваги слухачів на 

своєрідних рисах ювіляра, спогади про цікаві й маловідомі широкому загалу 

факти з його життя та діяльності. Форма та зміст ювілейної промови, попри 

невимушеність і дотепність її викладу, повинні бути морально та етично 

виважені промовцем, щоб не образити ні ювіляра, ні його близьких, ні слухачів. 

Лекція (від лат. Lectio – читання – публічний виступ на яку-небудь тему) 

є однією з форм пропаганди, передачі, роз'яснення суто наукових, науково-

навчальних, науково популярних та ін. знань шляхом усного викладу 

навчального матеріалу, наукової теми, що має систематичний характер. 
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Навчально-програмові лекції становлять систематичний виклад певної 

наукової дисципліни. Обов’язковою складовою частиною цих лекцій має бути 

огляд і коментар наукової літератури, акцентування уваги на ще не розв'язаних 

питаннях і проблемах. 

Настановча — вступна лекція має на меті ввести слухача в коло питань 

певної дисципліни, познайомити з її предметом, зацікавити слухачів 

подальшим вивченням запропонованого матеріалу. 

Оглядові лекції, як правило, читають після вивчення всього курсу. Вони 

мають на меті систематизувати знання слухачів із певного предмета, 

наштовхнути на подальше самостійне опрацювання якоїсь проблеми, 

активізувати думку. 

Лекції зі спеціального курсу зазвичай присвячені певній вузькій галузі 

науки, дослідження. Вони дають широкі можливості ввести слухачів у науку, 

збудити їх думку. Такі лекції значно легше побудувати як проблемні в 

порівнянні з навчально-програмовими. 

Ця форма публічного виступу вимагає більшої офіційності й 

академічності викладу. Як правило, лекція має традиційно чітку структуру — 

вступ, основна частина, висновки. 

Повідомлення - невеликий публічний виступ з певної теми. 

Репортаж (фр.reportage – пишу про те, що бачу) – оперативний жанр ЗМІ 

, в якому динамічно, з документальною точністю та динамічністю 

відтворюються картини дійсності у їхньому розвитку через безпосереднє 

сприйняття автора, що створює єфєкт присутності у самого читача, 

радіослухача чи телеглядача на місці події. 

Названі жанри публічного виступу близькі за змістом і формою, про 

особливості їх підготовки та виголошення буде подано узагальнено. 

Публічний виступ потребує ретельної попередньої підготовки, що 

відбувається у кілька етапів: 

1. Обдумування та формулювання теми, визначення низки питань, 

виокремлення принципових положень. 

2. Добір теоретичного і практичного матеріалу (опрацювання літе-

ратури). На цьому етапі важливо не просто знайти і опрацювати 

матеріал, а глибоко його осмислити, визначити головне і другорядне; 

інтегрувати основні положення за кількома джерелами. 

3. Складання плану, тобто визначення порядку розташування окремих 

частин тексту, їх послідовності та обсягу. 

4. Складання тез виступу. 

5. Написання остаточного тексту виступу. 

Будова виступу 

Щонайперше складають план, у якому відтворюють основні пункти 

виступу, інформацію, яка потребує точності: дати, статистичні дані, цитати, які 

повинні бути лаконічними з покликанням на джерело. 

Наступний етап підготовки виступу - структурування зібраного 

матеріалу, компонування тексту виступу, який містить вступ, основну частину 

та висновки. 
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Вступ. Початок виступу є визначальним і повинен чітко й переконливо 

відбивати причину виступу. Першочергове завдання доповідача на цьому етапі 

- привернути й утримати увагу аудиторії. Для того, аби не дозволити думкам 

слухачів розпорошитися, вже після перших речень виступу необхідно 

висловлюватися чітко, логічно та змістовно, уникаючи зайвого. Відповідно 

речення мають бути короткими і стосуватися сутності питання, варто 

інтонаційно виділяти найважливіші місця висловлювання і виражати своє 

ставлення до предмета мовлення. 

Вступ має три рівні: структурний - повідомлення теми та мети виступу; 

змістовий - актуальність та специфіка теми, значення її для цієї аудиторії, 

стислий виклад історії питання; психологічний - створення атмосфери 

доброзичливості та зацікавлення. 

Залежно від категорії аудиторії використовують: штучний - для критично 

налаштованої аудиторії; природний - для позитивно налаштованої аудиторії; 

змішаний види вступу. 

Види штучного вступу: притча, легенда, казка, афоризм, аналогія, 

співпереживання, апеляція до інтересу аудиторії, гумор, проблемне питання, 

покликання на авторитети, наочний матеріал, раптовий початок. 

Види природного вступу: пояснення мети, теми, причини, презентація 

однодумців, історичний огляд. 

Змішаний - поєднання названих вище видів вступу. 

Варто уникати у вступі таких висловлювань: Перепрошую, що займаю 

Ваш час..., Основне було сказане попередніми доповідачем..., Ось тут, як Ви 

чули, багато говорили і Дякую вельмишановному голові, який люб'язно дав 

мені можливість... тощо. 

Основна частина. В основній частині викладається суть проблеми, 

наводяться докази, пояснення, міркування відповідно до попередньо визначеної 

структури виступу. Слід пояснити кожен аспект проблеми, добираючи 

переконливі цифри, факти, цитати (проте кількість подібних прикладів не має 

бути надто великою - нагромадження ілюстративного матеріалу не повинно 

поглинати змісту доповіді). Варто подбати про зв'язки між частинами, 

поєднавши їх в єдину струнку систему викладу; усі питання мають 

висвітлюватися збалансовано (при цьому не обов'язково кожному з них 

приділяти однакову кількість часу). Статичний опис мусить плавно перейти у 

динамічну, рухливу оповідь, аби за допомоги системи логічних аргументів роз-

крити сутність питання, поступово нарощуючи аргументацію так, щоб кожна 

наступна думка підсилювала попередню, а найсильніші аргументи 

виголошувати в кінці - це забезпечить стійкий інтерес слухачів, дасть змогу 

підтримувати уваги аудиторії. Постійно й уважно потрібно стежити за 

відповідністю між словом і тим, що воно позначає. 

Надзвичайно важливо продумати, в яких місцях виступу потрібні 

своєрідні «ліричні» відступи, адже суцільний текст погано сприймається, при 

цьому не слід забувати, що вони мають обов'язково бути лаконічними й 

ілюструвати виступ. 

Висновки. Важливою композиційною складовою будь-якого виступу є 

висновок. У ньому варто повторити основну думку, заради якої виголошувався 
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виступ, підсумувати сказане, узагальнити думки, висловлені в основній частині. 

Висновки мають певним чином узгоджуватися зі вступом і не випадати з 

загального стилю викладу. 

Зазвичай під час виступу у слухачів виникають запитання, тому, 

закінчивши виступ, варто з'ясувати в аудиторії, чи є запитання. Якщо запитання 

ставлять усно, слід вислухати його до кінця, подякувати і чітко відповісти на 

нього. Письмові запитання зачитують вголос, після чого відповідають. 

У тому разі, якщо, готуючись до виступу, доповідач вирішить записати 

доповідь на папері, йому слід врахувати, що розмовна мова значною мірою 

різниться від писемної, вона менш формалізована, вільніша, сприймається 

легше. При цьому не можна нехтувати дотриманням загальноприйнятих 

літературних норм у користуванні орфоепічними, морфологічними та 

стилістичними засобами мови, адже важливою умовою успіху є бездоганна 

грамотність. Мовлення має бути не тільки правильним, а й лексично багатим, 

синтаксично різноманітним. 

Безперечно, успіхові будь-якого публічного виступу сприяє виразне 

мовлення. До технічних чинників виразного мовлення належать дихання, голос, 

дикція (вимова), інтонація (тон), темп, жести, міміка. Лише досконале 

володіння кожним складником техніки виразного мовлення може гарантувати 

високу якість мовлення.                                                                                                             

Жести у поєднанні зі словами стають надзвичайно промовистими: вони 

підсилюють емоційне звучання сказаного. Щоб оволодіти бодай азами 

жестикулювання, потрібне тривале тренування, розуміння значення кожного 

жесту. Наведемо загальні рекомендації щодо використання жестів: не 

жестикулюйте руками упродовж усього виступу, кількість жестів, їх 

інтенсивність повинна відповідати своєму призначенню тощо. 

Голос, тон, виклад, уся сукупність виразових засобів і прийомів повинні 

свідчити про істинність думки й почуття промовця. 

Фахівці з основ красномовства рекомендують обов'язково проводити 

репетицію перед виступом. 

Ораторові-початківцю варто: 

1. Записати текст дослівно і вивчити його. 

2. Вибрати приміщення, у якому ніхто не заважав би, і стоячи, неначе 

звертаючись до слухачів, спробувати виголосити виступ. 

3. Ще раз повторити його, керуючись лише ключовими словами і висловами, 

виокремлюючи головні тези. 

4. Коли виступ засвоєний у цілому, відпрацьовують частини, які найбільше 

викликають сумнів, проводячи репетиції цих частин перед дзеркалом. Варто 

звернути увагу: чи вільно передаєте думки? чи рівно тримаєтесь? чи вільні і 

легкі ваші рухи? Прислухайтесь до голосу (чи послуговуєтеся паузами, чи 

виділяєте посиленням голосу головні слова, чи вдається уникати одно-

манітності). 

Фахівці з ділової риторики пропонують ораторові дотримуватися таких 

порад під час публічного виголошення виступу. 

Якщо ви прагнете привернути увагу аудиторії: 
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 активізуйте увагу слухачів, зацікавте їх, переконайте, що ваш виступ 

буде свіжим, яскравим, образним; 

 слухачі повинні заохочено слухати вас; дайте їм зрозуміти, що факти, 

які ви збираєтеся розкрити, зрозумілі й цікаві; 

 не зловживайте під час виступу запитальними формами, оскільки це 

може ввести в оману слухачів; 

 не плутайте основну думку з доказами та ілюстраціями, виокремлюйте 

її інтонаційно; 

 якщо у вас виник сумнів, зробіть паузу, поясніть детально основну 

думку і лише потім продовжуйте далі. 

Якщо ви бажаєте завоювати довіру слухачів: 

 слова вимовляйте чітко, переконливо; 

 у мовленні й поведінці все повинно бути злагодженим: слова, постава, 

жести; 

 зацікавте аудиторію описами, порівняннями, зіставленнями, 

протиставленнями; 

 аудиторія завжди охоче сприймає цікаву інформацію; структуруйте 

матеріал на прості і зрозумілі елементи, щоб слухачам було легше їх 

запам'ятати; 

 демонструйте різні підходи до вирішення проблеми. 

Щоб набути досвіду справжнього оратора, варто після кожного 

публічного виступу аналізувати його. 

Алгоритм самоаналізу виступу 

1. Як аудиторія зустріла мене? (Доброзичливо, байдуже, стримано, з 

недовірою, з неприязню). 

2. Як розпочав (ла) виступ? Чи викликав виступ зацікавленість, 

пожвавлення, байдужість, несприйняття? 

3. Як можна схарактеризувати настрій аудиторії упродовж виступу? Він 

змінювався на мою користь чи ні? У якій частині виступу це було 

помітно? Як це проявлялося? Можливі причини цих змін. 

4. Якщо аудиторія реагувала негативно, то чим це було зумовлено? 

5. Як я реагував (ла) на невдачу/успіх? 

6. Як я сам (а) оцінюю: 

 вибір теми, її розкриття, свою позицію; 

 план і композицію виступу, логіку побудови, вступ, висновки; 

 якщо тему, факти, логіку я оцінюю позитивно, то чим пояснити  

невдачі, незадоволення, послаблення контакту? 

7. Як я сам (а) оцінюю своє усне мовлення; дихання (не вистачало 

глибини дихання, утруднення дихання через носову порожнину, чи 

були вимушені паузи для вдиху; що можна сказати про темп, 

плавність мовлення: чи вільним було мовлення? чи не було зайвого 

напруження?). 

8. Як аудиторія реагувала на мої аргументи, приклади, жарти, запитання? 

9. Як я тримався (лася): 

 просто і вільно чи скуто? 

 чи не зловживав (ла) жестами? 
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10. Що повчальне з цього виступу я врахую під час підготовки до 

наступного виступу? 

Успіх виступу (оволодіння розумом, почуттями й емоціями слухачів) 

забезпечують його глибоке і всебічне продумування, добір необхідних слів, 

жестів, інтонацій, аргументів і наочних засобів. Така комплексна підготовка 

сприяє завоюванню уваги аудиторії, переконанню її у власній слушності, 

залученню слухачів до активної участі у спілкуванні. 

 

2. Незважаючи на те, що ділова бесіда може мати різні форми, її 

учасники, спираючись на загальний підхід до ділового спілкування, 

керуються спільними для таких стосунків правилами. Давно помічено, 

що в ділових взаєминах вирішальну роль відіграють увага до 

співрозмовника, тактовність та вміння не лише говорити, а й терпляче 

й уважно слухати. За підрахунками науковців, саме процес слухання — 

істотний складник трудової діяльності загальностатистичного 

працівника невиробничої сфери, він складає 45% робочого часу, тоді як 

говоріння – 30%,  а 16% і 9% відповідно — читання й писання. І хоча 

це доволі увагальнені дані, уміння вислухати, зрозуміти людину 

неабияке мистецтво. 

Ділова бесіда буде мати позитивніший результат лише за умов 

уважного сприйняття співрозмовниками точки зору й доказів свого 

партнера, висловлених по суті, із відповідною тактовною реакцією 

щодо отриманої інформації. 

Ураховуючи проблематику, що буде порушуватися під час 

розмови, мету зустрічі, вік, стать, а також поведінку та характер 

взаємин учасників, можна вичленувати такі основні фази ділової 

бесіди: 

—установлення часу й місця зустрічі (на нейтральній, своїй, чужій 

території); 

—спосіб вступу в контакт, початок розмови (на своїй території 

ініціатива належнії, господареві, він же й диктує правила гри; на 

нейтральній — ініціатива належить тому, хто прийшов першим: це 

вітання, початкові жести і фрази для мобілізації уваги); 

—формулювання конкретної мети зустрічі (у формі проблеми чи 

завдання);  

—обмін предметними пропозиціями й випрацювання рішень 

(оцінка пропозицій та ухвалення чи не ухвалення рішення за кожним 

пунктом порушеного питання); 

—фіксування остаточної домовленості й вихід із контакту, 

закінчення розмови (підведення кінцевих підсумків ділової бесіди, 
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фіксування (у писемній чи іншій формі) взаємних зобов'язань і 

розподіл функцій щодо реалізації рішень). 

Кожна із цих фаз має основний принцип, відповідно до якого 

треба діяти співрозмовникові, щоб домогтися позитивного результату. 

Обидві сторони ділової бесіди повинні бути ввічливими, 

привітними, доброзичливими, виявляти щирий інтерес і повагу до 

співрозмовника, чемність й емоційну стриманість у полеміці, 

тактовність і здатність до співчуття та розуміння проблем одне 

одного. Розмовляючи, слід дивитися на співрозмовника, щоб відповідно 

скориґувати подальший хід ділової бесіди у разі втрати інтересу до 

теми. Для досягнення повнішого взаєморозуміння слід оволодіти не 

лише вмінням переконливо говорити, а й уважно слухати 

співрозмовника. 

Ефект ділової бесіди залежить від того, як учасники готуються до 

неї, чи знають, якими принципами слід керуватися на окремих її 

стадіях, чи вміють контролювати свою поведінку під час розмови, чи 

вміють перетворити розмову на плідний діалог, чи враховують 

особливості психології партнера. 

 
3. В усному діловому спілкуванні телефон відіграє суттєву допоміжну роль 

зв'язку для отримання інформації, оперативного реагування па події, 

дистанційного керування чи коригування діями тощо. Головна перевага над 

іншими традиційними засобами зв'язку (листи, телеграми, факси) — 

оперативність, швидкість, зручність.  

У наш час телефон - не лише один із найефективніших засобів зв'язку, а 

й спосіб налагодження офіційних ділових контактів між установами, спосіб 

підтримання приватних стосунків між людьми. По телефону здійснюються 

перемовини, домовляються про важливі ділові зустрічі, вирішують численні 

оперативні питання, що виникають у процесі управлінської діяльності, надають 

консультації, звертаються із проханнями, запрошеннями, висловлюють подяку, 

вибачення. 

Телефонна розмова - один із різновидів усного мовлення, що 

характеризується специфічними ознаками, зумовленими екстрамовними 

причинами: 

 співрозмовники не бачать одне одного й не можуть скористатися 

невербальними засобами спілкування, тобто передати інформацію 

за допомоги міміки, жестів, відповідного виразу 

 обличчя, сигналів очима тощо (відсутність візуального контакту 

між співрозмовниками); 

 обмеженість у часі (телефонна бесіда не може бути надто три-

валою); 

 наявність технічних перешкод (втручання сторонніх абонентів, 

кепська чутність). 



 48 

Отже, якщо ви людина ділова й цілеспрямована, передбачлива, якщо ви 

турбуєтеся про власний авторитет, а також престиж своєї фірми і звикли 

враховувати все до найменших дрібниць, то вироблення певних принципів 

поведінки у телефонному спілкуванні є просто необхідним і незамінним. 

Фахівці з проблем усного ділового спілкування пропонують 

дотримуватися таких правил ведення телефонної розмови. 

Якщо телефонуєте ви: 

 насамперед привітайтеся, назвіть організацію, яку ви представ-

ляєте, а також свої прізвище, ім'я та по батькові. Зазвичай перші 

слова телефонної розмови сприймаються нечітко, а тому нази-

вайте свої прізвище та ім'я останнім - принаймні це буде почуто; 

 якщо телефонуєте в установу чи незнайомій людині, слід запитати 

прізвище, ім'я та по батькові свого співрозмовника. Можете також 

повідомити, з ким саме ви хотіли б поговорити; 

 якщо телефонуєте у важливій справі, запитайте спершу, чи є у 

вашого співрозмовника достатньо часу для бесіди; попередньо 

напишіть перелік питань, котрі необхідно з'ясувати, і тримайте цей 

перелік перед очима упродовж усієї бесіди; завжди закінчує 

розмову той, хто телефонує. Завершуючи розмову, неодмінно 

попрощайтеся, пам'ятаючи, що нетактовно класти слухавку, не 

дочекавшись останніх слів вашого співрозмовника; 

 у разі досягнення важливих домовленостей згодом надішліть 

підтвердження листом або факсовим повідомленням. 

Якщо телефонують вам: 

 спробуйте якомога швидше зняти слухавку й назвіть організацію, 

яку ви представляєте; 

 у разі потреби занотуйте ім'я, прізвище та контактний телефон 

співрозмовника; 

 розмовляйте тактовно, ввічливо демонструйте розуміння сутності 

проблем того, хто телефонує; 

 не кладіть несподівано трубку, навіть якщо розмова є нецікавою, 

нудною та надто тривалою для вас; 

 якщо ви даєте обіцянку, намагайтесь дотримати слова й виконати 

її якомога швидше. У разі виникнення складних питань 

запропонуйте співрозмовникові зустріч для детального обго-

ворення суті проблеми; 

 завжди стисло підсумовуйте бесіду, перелічіть іще раз домов-

леності, що їх ви досягли. 

Незалежно від того, хто телефонує: 

 будьте доброзичливим, у жодному разі не виказуйте свого невдо-

волення чимось; 

 ставте запитання та уважно вислуховуйте відповіді на них; 

 намагайтесь залишатися тактовним і стриманим, навіть якщо 

розмова стає вельми неприємною для вас; 

 симпатія до вас зросте, якщо ви кілька разів упродовж бесіди 

назвете співрозмовника на ім'я та по батькові; 



 49 

 особливо наголошуйте на найсуттєвішому. Якщо під час бесіди ви 

називаєте якісь числа, їх варто повторити кілька разів, аби 

уникнути прикрих непорозумінь; 

 пам'ятайте, що по телефону звучання голосу значною мірою 

спотворюється, тому ваша артикуляція неодмінно повинна бути 

чіткою, а темп мовлення - рівним, тон - спокійним, витриманим; 

 намагайтесь якомога ширше використовувати лексичні мож-

ливості літературної мови (насамперед багату синоніміку), але при 

цьому завжди висловлюйтеся стисло й точно, правильно 

побудованими реченнями. Стежте за логікою викладу своїх думок, 

послідовністю. 

 розмовляйте середнім за силою голосом. 

Службова розмова складається з таких етапів: 

 момент налагодження контакту; 

 викладення сутності справи (повідомлення мети дзвінка, підхід до 

питання, обговорення повідомленої інформації); 

 закінчення розмови. 

Будь-яку телефонну розмову починаємо коротким виявленням 

ввічливості: 

Добрий день (ранок, вечір)! Доброго (ранку, вечора)! Якщо телефонуєте 

у справі, то потрібно назвати не лише прізвище, ім'я та по батькові, а й посаду, 

що її ви обіймаєте. Якщо той, хто телефонує, забув назвати себе, співрозмовник 

має право запитати: Вибачте, з ким я розмовляю? У відповідь ви не повинні 

обурюватися чи одразу класти слухавку - згідно з правилами етикету вам слід 

відрекомендуватися; на анонімний дзвінок можна не відповідати й одразу 

покласти слухавку. Якщо до телефону підійшов не той, хто вам потрібен, ви 

повинні перепросити і звернутися з проханням покликати потрібну вам 

людину: Добрий день. Перепрошую за турботу, чи не могли б ви запросити до 

телефону Івана Петровича (пана Петренка); Дуже прошу, попросіть до 

телефону Ольгу Власівну (пані Ольгу, пані Романчук); Будь ласка, покличте до 

телефону... Зазвичай відповідають так: Добрий день. Зачекайте, будь ласка, 

хвилиночку, я зараз передам їй слухавку; ...Прошу зачекати; ...Будь ласка, 

зачекайте. ...На жаль (шкода, вибачте), Іван Петрович вийшов, повернеться о 

14 годині. Можливо, ви хотіли б йому щось передати. Є його заступник, мож-

ливо, він зміг би допомогти вам. Коли до телефону підійде потрібна вам 

людина, неодмінно слід знову привітатись і назвати себе. 

Нетактовно давати абонентові неправильну інформацію, розмовляти 

грубо, якщо він помилився номером телефона. Буде люб'язно з вашого боку, 

коли допоможете абонентові з'ясувати причину невдачі. Своєю чергою, якщо 

ви зателефонували не за потрібним вам номером, маєте обов'язково 

перепросити за завдані турботи. Намагайтеся завжди бути ввічливим, адже 

ваша тактовність - це насамперед повага до самого себе. Ввічливість має стати 

духовною потребою кожної людини. 

Після встановлення зв'язку намагайтеся викладати інформацію чітко, 

стисло та по суті. Саме така розмова характеризуватиме вас як досвідчену, 

ділову людину, що не зловживає чужим часом і увагою, як людину, котра 
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досконало володіє етикетом телефонної бесіди. Ще однією надзвичайно 

важливою умовою ведення розмови є логічність і послідовність висловлення 

думок. Неприпустимо, щоб ваша розмова була хаотичною, адже так мета 

вашого дзвінка може залишитися незрозумілою для співрозмовника. Не 

забувайте про дотримання пауз - у такий спосіб ви надасте співрозмовникові 

можливість висловити своє ставлення до проблеми. У розмові уникайте 

категоричності, докладайте зусиль, аби тон вашої розмови був якомога 

доброзичливішим. Якщо ви поважаєте себе і свого співрозмовника, намагайтеся 

уникати категорично-наказових висловлювань. 

Ініціатива закінчення розмови належить зазвичай тому, хто телефонував. 

Іноді викликаний до телефону може ввічливо сказати, що з тієї чи іншої 

причини поспішає, хоче закінчити розмову. Завершуючи розмову, обов'язково 

треба попрощатися. 

Не варто телефонувати в особистих справах зі службового телефону, а в 

службових справах недоречно телефонувати додому тій особі, котра має їх 

виконати (розв'язати). У разі, якщо вам телефонують на роботу в особистих 

справах, відповідайте, що ви неодмінно зателефонуєте після роботи. 

І насамкінець, не зловживайте займенником я, адже ваша розмова - 

діалог, а не монолог. 

ЕТИЧНІ ПИТАННЯ ВИКОРИСТАННЯ МОБІЛЬНИХ ТЕЛЕФОНІВ 

Мобільний телефон нині є неодмінним атрибутом кожної ділової люди-

ни. Послуговуючись ним, треба дотримуватися певних етичних норм, щоб не 

створювати незручностей для інших. Звичайно, традиційні правила спілкування 

по телефону, які названо вище, залишаються, але треба враховувати специфіку 

мобільного зв'язку, оскільки телефон завжди у його власника. 

Отже, не можна: 

 користуватися мобільним телефоном під час перегляду спектаклю, 

кінофільму, на концертах, конференціях, під час нарад і, звичайно 

ж, під час навчальних занять. Краще переадресовувати вхідні 

дзвінки на поштову скриньку або ввімкнути вібродзвінок замість 

звукового сигналу; 

 класти телефон на стіл під час ділової зустрічі, в кав'ярні та 

аудиторії, щоб не засвідчити неповаги до співрозмовника чи 

викладача. Якщо все ж вхідний дзвінок перервав бесіду, треба 

розмову по телефону закінчити якнайшвидше і на час розмови 

відійти або вийти взагалі; 

 голосно розмовляти у транспорті, на вулиці; 

 гратися телефоном під час занять, демонструвати його функ-

ціональні можливості; 

 розмовляти по телефону, перебуваючи за кермом автомобіля, бо 

це відволікає вашу увагу. 

Загальне правило користування мобільним телефоном - не створювати 

незручностей, не виказувати неповаги до людей, які перебувають поруч. 
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Ділові засідання, дискусії, наради. 

 
1. Форми проведення дискусії. 

2. Ділові засідання. Наради. 

 

1. Дискусія — форма колективного обговорення, мета якої — виявити 

істину через зіставлення різних поглядів, правильне розв’язання проблеми. Під 

час такого обговорення виявляються різні позиції, а емоційно-інтелектуальиий 

поштовх пробуджує бажання активно мислити. 

Організація дискусії передбачає три етапи: підготовчий, основний та 

заключний. На першому етапі доцільно сформулювати тему дискусії й основні 

питання, які будуть винесені на колективне обговорення, добрати відповідну 

літературу для підготовки, визначити час і місце проведення дискусії. 

Учасників дискусії краще розмістити у приміщенні так, щоб усі присутні 

бачили одне одного в обличчя й добре чули. 

 Добір теми багато в чому визначає ефективність дискусії. Звичайно, 

краще формулювати її проблемно. На обговорення не бажано виносити понад 

п’ять питань. Якщо тема складна, доцільно зробити невеликий вступ, щоб 

учасникам дискусії було легше визначитись щодо основних понять. 

 На другому етапі обговорюються ті питання, які були винесені на 

порядок денний. Процесом обговорення керує ведучий. Від виконання ним 

своєї ролі багато в чому залежать хід і результати дискусії. Щоб не тиснути на 

присутніх авторитетом, ведучому не слід самому багато говорити. Він це може 

робити тільки тоді, коли не вистачає інформації для пошуку нового погляду на 

вже відому проблему. Ведучому треба ставитися до всіх поважливо і однаково, 

не засуджувати будь-кого з учасників за його, можливо, некомпетентну думку. 

Різні заклики ведучого на зразок “пам’ятайте про регламент”, “дотримуйтесь 

правил дискусії”, “будьте цивілізовані” не знімуть загострення пристрастей, а 

можуть лише образити її учасників. Тому не варто зловживати такими 

висловами. 

 Проте до поведінки учасників дискусії також є певні вимоги. По-перше, 

вони мають підготуватися до обговорення обраної теми й виявити готовність 

викласти свою позицію. По-друге, кожен повинен уважно слухати інших і чути, 

про що саме вони говорять. По-третє, всім бажано поводитися відповідно до 

загальноприйнятих етичних норм поведінки. Не слід перетворювати дискусію 

на суперечку, не можна перебивати того, хто виступає, робити зауваження 

щодо особистіших якостей учасників. 

 Якщо під час обговорення виникла пауза внаслідок роздумів учасників, 

переривати її не слід, бо, можливо, вона допоможе знайти новий цікавий 

поворот дискусії. 

 Третій етап дискусії — підбиття підсумків. Це, звичайно, робить 

ведучий. Проте можна доручити це і досвідченому спеціалісту з числа 

учасників. Він оцінить повноту й глибину розкриття теми, новизну інформації, 

відзначить різні точки зору, наголосить на значущих результатах обговорення. 

Добре, якщо до аналізу дискусії будуть залучені й інші учасники. Це допоможе 
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всім краще усвідомлювати й контролювати власну поведінку, а також 

сприятиме підвищенню рівня культури спілкування під час дискусії. Навіть те 

обговорення, що начебто не вдалося, також принесе користь, бо виграє не той, 

хто не помиляється, а той, хто вміє зробити з цього для себе певний висновок. 

 Як свідчать спостереження, дискусія не повинна тривати понад три 

години. Зловживання часом може викликати роздратування у присутніх. 

Ведучий має відчути кульмінаційний момент, після якого, звичайно, інтерес до 

обговорення зменшується, і підбити підсумки. Важливо також дотримуватися 

схваленого регламенту. Як правило, для повідомлення надається 15-20 хвилин, 

для виступу — 3-5 хвилин. 

 Під час обговорення нерідко народжується багато різних думок, іноді 

цілком полярних (від крайніх лівих до крайніх правих). І тоді учасники 

відповідно до своїх думок починають тяжіти до людей, думки яких їм близькі. 

Серед учасників дискусії виникають певні групи, найчастіше так звані 

меншість і більшість. Тривалий час вважалося, що істина належить більшості, а 

меншість сприймалася як дестабілізуючий фактор. Справді, більшість 

використовує психологічний тиск па інших. Проте авторитет її часом 

ґрунтується на чисельності, а не на правоті. Але, і це підтверджує практика, 

зокрема сесії Верховної Ради України, де саме меншість викликає творчу 

активність аудиторії, твердо й послідовно відстоюючи свої позиції. Тим самим 

вона стимулює більшість подивитися на проблему під іншим кутом зору. 

Вважається, що погляди більшості змінюються частіше залежно від етики 

поведінки та спілкування меншості, аніж від її компетентності. 

 Сварка під час дискусії починається нерідко тому, що присутня на ній 

людина починає відчувати гнів або злість. Це явище не можна ігнорувати. 

Доцільніше розібратися в ньому та знайти шлях, який допоміг би подолати 

його. Злість може виникнути через страх або сподівання, яке не справдилося. 

Людина при цьому мучиться, стає жертвою своєї злості або, що буває частіше, 

виплескує її на інших. Вона легше впорається зі своєю злістю, якщо знайде інші 

варіанти розв’язання проблеми. Першим кроком до її переборення стане вже те, 

що людина зрозуміє, що з нею відбувається. Можна зменшити це відчуття, 

з’ясувавши, що саме його викликало. Якщо зі злістю не покінчити одразу, вона, 

виникнувши на дискусії, може призвести до того, що зіпсуються 

взаємовідносини з іншими людьми. 

 Про результативність дискусії можна говорити тоді, коли в учасників 

сформувалася певна думка щодо обговорюваного питання або підтвердилися 

погляди, що їх мав дехто з присутніх до початку колективного обговорення. 

Якщо під впливом дискусії у частини учасників змінились установки, то це 

означає, що подіяв “ефект переконання”. Він проявляється навіть тоді, коли в 

декого зароджуються сумніви щодо правильності своїх поглядів. “Нульовий 

ефект” дискусії буває тоді, коли погляди, думки більшості людей не 

змінюються. Звичайно, це може бути наслідком пасивного ставлення до 

дискусії та через відсутність підготовки до неї. Якщо під час дискусії в декого 

сформуються погляди, протилежні тим, які хотілося сформувати при її 

організації, то це означає дію “ефекту бумерангу”, тобто негативний результат 

дискусії. 
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Наше життя так чи інакше містить різні форми прояву суперечок та 

дискусій. Особливе значення мають професійні дискусії, які мають призводити 

до вирішення певних професійних питань і т.п. У зв’язку з цим виникає 

питання правильного ведення дискусій. Це в першу чергу стосується психології 

ведення дискусії, логічної та мовної культури дискусій.  

Основні правила дискусії.  

1. Всі відкрито висловлюють свої думки. 

2. Всі точки зору повинні поважатися. 

3. Слухайте інших не перебиваючи. 

4. Не говоріть занадто довго та занадто часто. 

5. Водночас говорить лише одна особа. 

6. Дотримуйтесь позитивних ідей та стосунків. 

7. Не критикуйте себе та інших. 

8. Незгоди й конфлікти відносно ідей не повинні бути направлені на 

конкретну особу. 

Культура проведення суперечки. 

Досягти своєї мети — вироблення певного спільного погляду на 

актуальну проблему і вибір ефективних шляхів її розв'язання — учасники 

ділової суперечки можуть тільки у тому випадку, якщо дотримуватимуться 

загальнообов'язкових правил і норм її проведення. Основними вимогами до 

культури ведення суперечки є: 

1. повага до опонента; 

2. витримка; 

3. вмотивована аргументація; 

4. об'єктивна оцінка. 

Повага до опонента. Учасникам дискусії необхідно чітко усвідомлювати, 

що кожен з них має незаперечне право на власну думку, судження про певний 

предмет чи явище, може по-своєму оцінювати його і публічно відстоювати свої 

переконання. Звичайна людська неприязнь, яка виникає між тими, хто 

дотримується протилежних поглядів, тільки перешкоджає досягненню кінцевої 

мети суперечки, відсуваючи ділові об'єктивні цінності на другий план, 

підмінюючи їх непотрібними, навіть шкідливими емоціями. Якщо починають 

грати помітну роль особисті симпатії або антипатії, то суперечка стає 

безплідною. 

Витримка. Психологами було встановлено, що у випадку спроби нав'язати 

опонентові різко відмінну від його власних переконань думку вона за 

контрастом видасться тому зовсім неприйнятною. Через це не рекомендується 

суперечити з ним буквально у всьому. Тактично виправданим буде спочатку 

погодитися з доказами опонента, замість ні сказавши так, що свідчитиме про 

неупередженість і прагнення до об'єктивності. Проте, визнавши певні докази 

правдивими і логічними, необхідно вміти продемонструвати або довести, що 

насправді вони не стосуються предмету обговорення і не можуть бути 

свідченням того, що опонент має рацію. Не сприяє досягненню бажаного 

результату гаряч-куватість і поспішність у судженнях та доказах. Як доводять 

спостереження, що з двох учасників суперечки відстояти власну думку до кінця 

вдається тому з них, хто має більше витримки і є більш урівноваженим, хоча в 
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усьому іншому вони рівні. Холоднокровна людина має незаперечну перевагу 

тому, що мислить спокійно і послідовно, тоді як збуджена витрачає забагато 

енергії на емоції і не встигає вчасно дібрати вагомі докази, знайти слабкі місця 

позиції опонента і при цьому не порушити логічної послідовності викладу 

власної позиції. 

Вмотивована аргументація. Не варто починати або приєднуватися до 

ділової суперечки тому, хто не є достатньою мірою компетентним у питаннях і 

проблемах, винесених на розгляд. Якщо думка чи позиція мають форму 

звичайного особистого враження і формулюються фразами типу мені здається, 

то вважати такий погляд серйозним, важливим і вартим уваги не можна. 

Поширеною помилкою або свідомим прийомом є відхід від безпосереднього 

предмету обговорення і підміна тези, тобто замість дискусії щодо основних 

складових частин проблеми мова починає йти про незначні, дріб'язкові аспекти, 

розгляд яких не сприяє повному розв'язанню проблеми в цілому. Необхідним 

для усіх учасників суперечки є однозначне розуміння термінів і спеціальних 

понять, які використовуються у полеміці. На користь своєї позиції слід наводити 

такі аргументи, які, по-перше, грунтуються на відомих фактах, по-друге, побу-

довані з дотриманням законів загальної логіки, по-третє, безпосередньо 

стосуються обговорюваної проблеми. Правильність позиції пропонента стає 

більш наочною, якщо він може послатися на досвід, наприклад, відомих компа-

ній або приклади з ділового життя інших людей, а головне, якщо аргументатор 

чітко формулює висновки, які слід зробити, якщо пристати до його думки, і 

відповідні конкретні пропозиції вирішення проблеми. 

Розрізняють три основні види аргументів:   

1. Факти. Факти — річ уперта. Але слід мати на увазі, що не завжди 

оратор має у своєму розпорядженні весь можливий обсяг даних. Найчастіше в 

його розпорядженні є тільки окремі факти, вони можуть бути і типовими, і 

окремим, але на їхній основі робиться загальний висновок. Тому до такого 

аргумента треба ставитися критично, аналітично. Це ж стосується і 

статистичних даних результатів соціологічних опитувань, бо погрішності 

методики збирання цих даних можуть призвести до перекручування фактів. 

2.  Посилання на авторитетних дослідників або знавців — вельми 

розповсюджений вид аргументів. Учасник дискусії повинен бути твердо 

переконаним, що його опонент і слухачі визнають авторитетність людини, на 

яку він посилається, і поважають її думку. 

3.  Закони, теорії, аксіоми, традиційно прийняті у певній сфері бізнесу. 

Іноді учасники ділової суперечки або дискусії вдаються до некоректних 

прийомів аргументації. Це можуть бути: 

- аргументи до особи — прийом, коли опонент намагається створити 

несерйозний, жартівливий образ суперника, покликаючись на його реальні або 

вигадані недоліки, заперечуючи не власне його аргументи, а саме право і спробу 

їх наводити. У такий спосіб підривається довіра до суперника і його доказів. 

- аргумент до неуцтва — використання у вигляді аргументів таких 

маловідомих фактів і тверджень, достовірність яких ніхто з опонентів не може 

перевірити. Додатково робиться наголос на некомпетентність суперника. 
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- аргумент до публіки — спроба використати думку (нехай навіть 

хибну), настрої і вподобання аудиторії як доказ на користь власної позиції. 

Вдало зіграти на почуттях слухачів і таким чином натиснути на опонента 

більшістю — сумнівне мистецтво, до якого вдаються у разі відсутності справді 

неспростовних доказів. 

- аргумент до авторитету — посилання на погляди відомих авторитетів 

у цій справі, визнаних спеціалістів. Хоча їх думка у кожному конкретному 

випадку може бути помилковою, розрахунок робиться на те, що опонент не 

наважиться спростовувати погляди людей, наділених авторитетністю в очах 

публіки.  

- аргумент до почуття жалю — намагання викликати в опонента 

співчуття до себе і змусити його через це погодитися з наведеною аргументацією 

або у чомусь поступитися. 

- аргумент до сили — пряма погроза фізичною розправою, звільненням з 

посади, іншими неприємними наслідками в особистому і діловому житті. 

Подібні некоректні способи ведення дискусії повинні суворо 

обмежуватися і каратися усіма учасниками дискусії чи суперечки, 

зацікавленими у продуктивності її результатів. 

4. Об'єктивна оцінка. У процесі суперечки і слухачі, й учасники оцінюють 

ту чи іншу пропозицію, думку, зауваження. Важливо, щоб ця оцінка була 

об'єктивною, тобто заснованою на реальних фактах, доведених положеннях і не 

містила емоційного забарвлення. Об'єктивність оцінки часто порушується. 

Примітки:  

1. Дуже важливо, щоб всі погодились з кожним пунктом правил, 

“ратифікували” їх. Це дозволить далі посилатися на ці правила як на “закон 

поведінки” під час дискусій.  

2. Зауваження щодо порушень не повинні бути брутальними або 

образливими. Можуть бути застосовані будь-які форми.  

3. Перелік правил не є сталим і непорушним. Учасники можуть 

змінювати та доповнювати його. Але важливо написати його разом. Це 

спочатку створить атмосферу спільних зусиль, а не накинутих настанов. 

Важливе місце після логіки та організації дискусії має культура 

мовлення. Адже не так вже й багато людей у ході суперечки вміють 

дотримуватися елементарної культури мовлення. Це в першу чергу стосується 

використання необразливих, дипломатичних формулювань і т.п., це стосується 

вмінню висловлювати лаконічно свою думку, не припускатися двохзначного 

трактування своїх висловлювань і позицій.  

 Важливе місце також слід приділити часу виступів сторін, які ведуть 

дискусію. Не можна, щоб одна сторона мала більше часу для виступів.  

Не можна, щоб хтось зі сторін переходив на силові методи ведення 

дискусії. Сила голосу - це ще не вирішення проблеми, це не наближення до 

найкращого розв'язання суперечки.  

Не можна у жодному разі під час дискусій використовувати недозволені 

методи ведення суперечок: ображати один одного, натякати на якісь певні 
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негативні сторони один одного, не маючи конкретних доказів чи відносячи до 

суперечки речі, які не мають логічного відношення до розглядуваних питань. 

2. Якщо три або більше осіб обговорюють питання бізнесу, вони 

проводять ділове засідання. Статистика свідчить, що середній працівник 

кожного тижня проводить чотири години на різного роду засіданнях. 

Виконавець середнього рівня проводить на засіданнях приблизно 35 відсотків 

тижневого робочого часу, а виконавець вищого рівня - більше 50 відсотків. 

Як правило, ділові засідання необхідні при веденні бізнесу, і якщо вони 

відповідно (правильно) підготовлені, то можуть бути ефективними та 

результативними. Висока ділова культура вимагає ретельної підготовки 

засідань організаторами, щоб у такий спосіб продемонструвати ввічливе 

ставлення до колег та ділових партнерів, а також повагу до їх часу. Будучи 

головуючим або ж учасником засідання, ви можете зробити конкретний внесок 

при його плануванні та підготовці, під час проведення, а також після 

закінчення, з тим, щоб увесь захід був більш ефективним та результативним.  

Ділові засідання можуть бути формальними, тобто такими, які 

проводяться на регулярній основі з конкретними цілями та порядком денним 

(щомісячні/щоквартальні збори співробітників), або ж неформальними, які 

проводяться при виникненні певної конкретної проблеми чи у відповідній 

ситуації, що вимагає обговорення. (Хтось із колег раптово зайшов до вашого 

кабінету/індивідуального робочого місця, щоб обговорити якесь питання, або ж 

спонтанна розмова співробітників переросла у дискусію щодо конкретних 

справ фірми.) 

Формальні чи неформальні, ділові засідання у будь-якому разі будуть 

більш ефективними, якщо проходитимуть відповідно до певних правил та 

встановленої процедури проведення подібних заходів та з урахуванням норм 

етикету. 

Відомо, що деякі засідання бувають затягнутими, з погано визначеними 

або зовсім не визначеними цілями, недбало підготовленими. Виявом 

непрофесіоналізму та поганих манер є відсутність чіткого визначення учасників 

засідання, його цілей і порядку денного. Ретельна підготовка допомагає 

уникнути проведення поганого, неефективного заходу. 

Давно помічено, що в ділових взаєминах вирішальну роль відіграють увага 

до співрозмовника, тактовність та вміння не лише говорити, а й терпляче й 

уважно слухати. За підрахунками науковців, саме процес слухання — істотний 

складник трудової діяльності загальностатистичного працівника невиробничої 

сфери, він складає 45% робочого часу, тоді як говоріння – 30%,  а 16% і 9% 

відповідно — читання й писання. І хоча це доволі увагальнені дані, уміння 

вислухати, зрозуміти людину неабияке мистецтво. 

Ураховуючи проблематику, що буде порушуватися під час розмови, мету 

зустрічі, вік, стать, а також поведінку та характер взаємин учасників, можна 

вичленувати такі основні фази ділової бесіди: 

— установлення часу й місця зустрічі (на нейтральній, своїй, чужій 

території); 

— спосіб вступу в контакт, початок розмови (на своїй території ініціатива 

http://ua.coolreferat.com/%D0%94%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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належить, господареві, він же й диктує правила гри; на нейтральній — ініціатива 

належить тому, хто прийшов першим: це вітання, початкові жести і фрази для 

мобілізації уваги); 

— формулювання конкретної мети зустрічі (у формі проблеми чи 

завдання);  

— обмін предметними пропозиціями й напрацювання рішень (оцінка 

пропозицій та ухвалення чи не ухвалення рішення за кожним пунктом 

порушеного питання); 

— фіксування остаточної домовленості й вихід із контакту, закінчення 

розмови (підведення кінцевих підсумків ділової бесіди, фіксування (у писемній 

чи іншій формі) взаємних зобов'язань і розподіл функцій щодо реалізації 

рішень). 

Кожна із цих фаз має основний принцип, відповідно до якого треба діяти 

співрозмовникові, щоб домогтися позитивного результату. 

Обидві сторони ділової бесіди повинні бути ввічливими, привітними, 

доброзичливими, виявляти щирий інтерес і повагу до співрозмовника, чемність 

й емоційну стриманість у полеміці, тактовність і здатність до співчуття та 

розуміння проблем одне одного. Розмовляючи, слід дивитися на співрозмовника, 

щоб відповідно скоригувати подальший хід ділової бесіди у разі втрати інтересу 

до теми. Для досягнення повнішого взаєморозуміння слід оволодіти не лише 

вмінням переконливо говорити, а й уважно слухати співрозмовника. 

Ефект ділової бесіди залежить від того, як учасники готуються до неї, чи 

знають, якими принципами слід керуватися на окремих її стадіях, чи вміють 

контролювати свою поведінку під час розмови, чи вміють перетворити розмову 

на плідний діалог, чи враховують особливості психології партнера. 

 Ділова нарада. Цей традиційний метод управління може бути високоефек-

тивним лише за умов інтенсивного, активного обміну думками підготовлених 

учасників. Тоді це буде дійсно зібрання, де радять — нарада, а не формальне 

засідання, де сидять і переливають з пустого в порожнє, колективно марнуючи 

час. 

Перевагою наради у порівнянні а іншими формами управління є те, що за 

мінімум часу невелика кількість працівників у результаті оперативного й 

аргументованого обміну думками може розв'язати складні питання та прийняти 

узгоджене найоптимальніше рішення. Спільна думка іноді важить набагато 

більше, ніж сума окремих думок членів даного колективу. 

Ділова нарада — це робота колективного розуму, спрямованого вмілим 

керівником у потрібне русло на плідний кінцевий результат. 

Проблема, яка виноситься для обговорення на нараду, може мати будь-який 

характер: організаційний, виробничий, дисциплінарний, інформаційний  тощо. 

Оптимальна кількість учасників наради — 10-12 осіб. Більша кількість 

учасників просто не зможе взяти активної участі в обговоренні, а менша не дасть 

змоги виявити  різні погляди на проблему. Ефективність наради певною мірою 

залежить від рівня підготовки як самої наради, так і окремого її учасника й, 

безумовно, керівника. 
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Успішне проведення наради передбачає наявність головуючого, який надає 

слово, слідкує за регламентом і порядком, за послідовністю виступаючих та 

дотриманням програми наради й теми питання, що обговорюється. Головуючий, не 

беручи участі в обговоренні, обов'язково повинен підводити підсумок із кожного 

пункту програми і, насамкінець наради, узагальнити зроблені висновки. Кому-

нікабельний, толерантний, увічливий, із почуттям гумору головуючий — це гарант 

того, що на нараді відбудеться плідна дискусія, а не безконтрольна, стихійна й нудна 

балаканина із загальних питань. 

На головуючого покладено обов'язок слідкувати за тим, щоб усі завдання, 

поставлені на нараді, були: 

 чітко сформульовані; 

 розподілені за конкретними виконавцями; 

 визначені щодо терміну виконання. 

Хід наради протоколюється секретарем, а виконання прийнятих постанов 

контролюється призначеними відповідальними. 

Види нарад: 
1. Інформаційна (директивна або інструктивна) нарада скликається для 

ознайомлення учасників із новими даними, фактами, постановами тощо та 

наступного їх обговорення. Доцільно ознайомити учасників із новою 

інформацією завчасно (у писемній формі), а час наради використати для 

обговорення та прийняття конкретних рішень. 

2.Оперативна або диспетчерська (селекторна, телефонна, комп'ютерна) 

нарада передбачає охоплювати такі етапи управління: збір інформації, її 

опрацювання та прийняття рішення без скликання всіх учасників у певному місці. 

Для цього використовують як традиційні засоби зв'язку (телефон, селектор, 

радіо), так і новітні (комп'ютерну мережу). Час інформації з місць, 

послідовність викладу та його тематика повинні бути чітко регламентовані. 

3. Дискусійна (полемічна) нарада передбачає вільний виклад варіантів 

думок, гіпотез, версій, припущень тощо. Цей найдемократичніший вид нарад 

продукує найбільш ефективні та конструктивні рішення важливих проблем. 

Якщо графік та умови проведення планових нарад відомий учасникам 

заздалегідь, то позапланові, термінові наради обов'язково вимагають завчасного 

попередження про місце, тематику, дату, час початку й закінчення та склад 

учасників. 

4. Виробничі (службові) наради доцільніше планувати на другу половину 

дня — на кінець робочого дня або відразу після обідньої перерви. Засідання й 

наради громадських об'єднань, комісій та ін., як і будь-яка громадська робота, 

проводяться лише в позаробочий час. 
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Спеціальна термінологія і професіоналізми 
План 

1. Терміни і термінологія.  

2. Джерела, походження та способи творення термінологічної лексики. 

3. Власне українська та іншомовна лексика в професійному мовленні. 

1. Термін (від латин, terminus - межа, кінець) - це слово або слово-

сполучення, яке позначає поняття певної галузі знань чи діяльності 

людини. 

Кожна галузь науки, техніки, виробництва, мистецтва має свою тер-

мінологію. Виокремлюють такі основні групи термінологічної лексики: 

математичну (ділене, дільник, косинус, логарифм, частка), фізичну (молекула, 

коливання, статика, індукція), мовознавчу (фонема, афікс, парадигма, 

синтаксис, метатеза), літературознавчу (лейтмотив, верлібр, хорей, сюжет, 

фабула, анапест), філософську (діалектика, гносеологія, абсолют, апріорі, 

інтенція), фінансову (банк, кредит, баланс), хімічну (кисень, іонізація, оксиди, 

хімічна реакція), біологічну (рецептор, клітина, гомеостаз, мезодерма), музичну 

(октава, квінтет, акорд, гармоніка), спортивну (ферзевий гамбіт, гросмейстер, 

аут, тайм, сет, раунд) тощо. 

Серед системи термінів кожної галузі вирізняють дві складові - 

термінологію і терміносистему. 

Термінологія - 1) розділ мовознавства, що вивчає терміни (у цьому 

значенні все частіше використовують слово термінознавство); 2) сукупність 

термінів певної мови або певної галузі. Наприклад, можемо говорити про 

англійську, польську, російську, українську та інші термінологію, а також про 

термінологію математичну, юридичну, хімічну, технічну тощо. 

Галузеві термінології, тобто сукупність термінів конкретних галузей, 

називають терміносистемами, або термінологічними системами. 

Системність термінології зумовлена двома типами зв'язків, які надають 

сукупності термінів системного характеру: 

- логічними (якщо між поняттями певної галузі науки існують системні 

логічні зв'язки ,  а вони є в кожній науці,- то терміни, які   називають ці 

поняття, мають теж бути системно пов'язаними); 

- мовними (хоча терміни позначають наукові поняття, вони 

залишаються одиницями природної людської мови, а відповідно їм 

властиві всі ті зв'язки, які характерні для загальновживаних слів - 

синонімічні, антонімічні, словотвірні, полісемічні, граматичні, 

родовидові тощо).         

Термінологія - це не хаотична сукупність слів, а організована на ло-

гічному й мовному рівні система спеціальних назв. 

Науку, що вивчає термінологію, називають термінознавством. Біля 

витоків творення української термінології стояли науковці В. Левицький,        

О. Курило, О. Огоновський, І. Пулюй та інші. Вони доклали багато зусиль до 

вироблення фахової термінології з різних наукових і технічних ділянок, 

прагнули до того, щоб термінологія була «всеукраїнська і поєднувала елементи 

власне національного і міжнародного». 
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Незважаючи на відмінності й багатогранність сучасних галузей наукового 

знання і властивих їм понять, існує низка спільних ознак, які визначають суть 

терміна як особливої мовної одиниці. 

Основні ознаки терміна 

Системність: кожний термін входить до певної терміносистеми, у якій 

має термінологічне значення, а за межами своєї терміносистеми він може мати 

зовсім інше значення.  

Точність: термін повинен якнайповніше й найточніше передавати зміст 

поняття, яке він позначає, неточний термін може бути джерелом непорозумінь 

між фахівцями.  

Прагнення до однозначності у межах своєї терміносистеми: якщо 

більшість слів загальновживаної мови багатозначні, то більшість термінів - 

однозначні, це зумовлено їх призначенням, але повністю усунути 

багатозначність (найчастіше двозначність) не вдається.  

Наявність дефініції: кожний науковий термін має дефініцію (означення), 

яка чітко окреслює, обмежує його значення.  

Деякі термінознавці називають і такі ознаки (або вимоги) до терміна: 

нейтральність, відсутність емоційно-експресивного забарвлення, відсутність 

синонімів, інтернаціональний характер, стислість, відкритість і динамізм 

системи, що виявляється у процесах термінологізації, ре- і детермінологізації, 

постійному поповненні системи новими термінами; прозорість внутрішньої 

форми терміна, що поліпшує його сприйняття і збереження у терміносистемі. 

Термінологія виконує такі основні функції - позначає наукові поняття і 

задовольняє потреби спілкування фахівців - за умови, якщо вона є 

загальноприйнята, унормована, відповідатиме вимогам до термінів. 

В українській історії першим нормувальним термінологічним центром 

можна вважати Наукове товариство імені Тараса Шевченка (кінець XIX - 

початок XX століття), навколо якого гуртувалися провідні термінологи того 

часу, до його ухвал прислухалися автори наукових праць і підручників. Згодом 

незаперечним авторитетом в українській термінології став Інститут української 

наукової мови (20-ті - початок 30-х років). Сьогодні в Україні стандартизація 

термінології стала державною справою. Від розв'язання мовних питань, зокрема 

термінологічних, як відомо, залежать темпи державотворчих процесів, освіта, 

наука, виробництво потребує єдиної, зручної, логічної української термінології. 

З огляду на ці умови в Держстандарті України розроблено Концепцію 

державних систем стандартизації, метрології та сертифікації, схвалену урядом. 

У липні 1992 року спільним наказом Міносвіти та Держстандарту України 

створено Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології. 

Термінологічний стандарт укладають за таким алгоритмом: 

 систематизують поняття певної галузі науки чи техніки; переділяють їх з 

категоріями (предмети, процеси, якості, величини тощо); 

 розмежовують родові та видові поняття; 

 відбирають усі терміни галузі, узятої для стандартизації, зі словників 

різних років видання, статей, підручників, періодики, рукописів та інших 

джерел; 
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 розподіляють терміни за групами: а) вузькоспеціальні терміни; б) 

міжгалузеві; в) загальнонаукові (загальнотехнічні); 

 визначають з групи термінів-синонімів нормативні (інші терміни також 

подають, але з позначенням нерекомендований); 

 добирають еквіваленти англійською, німецькою, французькою, 

російською мовами з відповідних міжнародних стандартів; 

 формулюють українською мовою означення (дефініції) поняття; 

мовознавці рецензують стандарт. 

Стаття стандарту має таку будову:  

 назва поняття українською мовою;  

 скорочена форма терміна; недозволений (нерекомендований) синонім; 

 родове поняття; 

 видове поняття; 

 еквіваленти англійською, німецькою, російською, французькою мовами; 

 дефініція (означення); 

 формула або схема. 

 

Галузеві терміносистеми взаємодіють одна з одною, мають спільний 

термінологічний фонд. Ізольованих терміносистем немає, вони містять 

уніфіковані щодо норм сучасної мови терміни на міжгалузевому рівні. 

Залежно від ступеня спеціалізації значення терміни переділяються на три 

групи: 

1. Загальнонаукові терміни, які вживаються майже в усіх галузевих 

термінологіях, наприклад: система, тенденція, закон, концепція, теорія, аналіз, 

синтез тощо. Треба зауважити, що такі терміни в межах певної термінології 

можуть конкретизувати своє значення, пор.: мовна система, закони 

милозвучності, теорія походження мови. До цієї категорії відносять і загально-

технічну термінологію (машина, пристрій, агрегат). 

2. Міжгалузеві терміни - це терміни, які використовуються в кількох 

споріднених або й віддалених галузях (економічна наука має термінологію, 

спільну з іншими соціальними, природничими науками, наприклад: 

амортизація, екологічні витрати, санація, технополіс, приватна власність). 

3. Вузькоспеціальні терміни - це слова чи словосполуки, які позначають 

поняття, що відображають специфіку конкретної галузі, наприклад: авантитул, 

боковик, займенник, іменник, дільник. 

 

2. Українська наукова мова має давні традиції термінотворення, її 

терміносистеми формувалися на власній мовній основі, засвоюючи те, що вже 

було напрацьовано. Співвідношення національного та міжнародного було й 

залишається каркасом у концептуальному підході до термінотворення. 

Для термінологічної системи характерні такі способи творення: 

1. морфологічний спосіб (за відповідними словотвірними моделями); 

2. семантичний, що реалізується за допомогою розвитку спеціальних 

значень у словах природної мови;  

3. різні типи запозичень (словотвірне та семантичне калькування). 
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Наукові терміни української мови утворюються такими основними 

способами: 

Вторинна номінація - використання наявного в мові слова для 

називання наукового поняття: споживчий кошик, водяний знак, власний 

заголовок, ритмічна структура книги, сатиновий друк, чиста конкуренція, 

відчуження, ринок праці. Це найдавніший спосіб термінотворення. 

Словотвірний - утворення термінів за допомоги префіксів (над-

виробництво, пересупозиція), суфіксів {маркування, гумування, оборотність), 

складанням слів і основ (адрес-календар, літературознавство, держава-

монополія, матеріа ломісткість), скороченням слів (СЕЗ - спеціальні економічні 

зони). Цей спосіб термінотворення найпродуктивніший. 

Синтаксичний - використання словосполук для називання наукових 

понять: вихідні відомості, основний текст, академічне видання, спільний 

множник, зустрічний позов, державне замовлення, капіталодефіцитні країни. 

Запозичення - називання наукового поняття іншомовним словом: 

контролінг, асиміляція, бюргшафт, дисиміляція. 

Причини запозичення термінів різноманітні: 

 запозичення терміна разом з новим поняттям: бонус «додаткова 

винагорода», «додаткова цінова знижка», «комісійна винагорода»; 

 паралельне використання власного і запозиченого терміна в різних 

сферах (наприклад, науковій і навчальній): рамбурсувати - 

повертати борг; імпорт - ввіз; асиміляція-уподібнення; лабіалізація - 

огублення; 

 пошук досконалішого терміна, внаслідок чого паралельно функ-

ціонують запозичені і власні терміни: пролонгація - продовження 

терміну чинності угоди; інтерстелярний - міжзоряний; бартер - 

прямий безгрошовий обмін товарами;  

 відсутність досконалого власного терміна, який би відповідав 

сучасним вимогам: ліквідат - юридична особа-боржник, до якої 

висунуто фінансові вимоги у зв 'язку з її ліквідацією. 

Науковці по-різному ставляться до термінологічних запозичень. Деякі 

термінознавці - так звані пуристи - заперечують потребу запозичати терміни з 

інших мов, натомість пропонують творити терміни з ресурсів власної мови 

(такі спроби були в німецькій, чеській, російській мовах, у 20-х роках XX 

століття - і в українській), проте насправді це не завжди вдається. Інші науковці 

розглядають запозичення як об'єктивну реальність мовного життя, але 

вважають, що іншомовних слів у термінології не повинно перевищувати 15%, 

оскільки наявність більшої кількості запозичень призводить до втрати 

національного обличчя. Варто обмежити вживання запозичених слів за 

наявності власних термінів (винагорода - диспач; звуження - інфлювання (на-

ціональної валюти)) та паралельне вживання запозичень із тим самим 

значенням з кількох мов (акцептант (лат.) - тросант (нім.); жиро (італ.) - 

індосамет (нім.); ревалоризація (фр.) - ревальвація (лат.)). 

Терміни різноманітні за структурою, походженням і способами творення. 

За структурними моделями терміни переділяють на: 
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однокомпонентні терміни, наприклад: паритет, резолюція, субстрат, 

паралінгвістика. 

двокомпонентні терміни - найчастіше це словосполучення іменник + 

іменник, наприклад: ректифікація кордону, стратегія спілкування, дискурс 

культури, універсали культури; або прикметник і іменник, наприклад: унітарна 

держава, цивільна відповідальність; 

трикомпонентні конструкції, до складу яких можуть входити 

прийменники: 

а) прикметник + прикметник + іменник, наприклад: щілинні 

приголосні звуки, вільна економічна зона, центральна виборча комісія, 

б) прикметник + іменник + іменник, наприклад: структурний тип 

речення, адитивний синтез кольору, маскультуриий код мови, пасивний 

словник мовця; 

в) іменник + прикметник + іменник, наприклад: форма релігійного 

світогляду, речення з однорідними членами, ревізія міжнародного 

договору, теорія лінгвістичної відносності; 

г) іменник + іменник + іменник, наприклад: категорія числа іменника, 

позолота обрізів видання; 

багатокомпонентні аналітичні терміни, що мають чотири і більше 

компонентів, наприклад: автоматичний стапельний приймальний пристрій, 

визначення авторських і суміжних прав. 

3. У сучасній українській мові вживаються слова, засвоєні з інших мов. 

Вони вливалися до складу української мови з різних джерел. Це, зокрема, 

економічні, політичні та культурні взаємозв’язки українського народу з 

народами Заходу й Сходу.         

 Слова, що давно вже засвоєні, або означають назви загальновідомих 

явищ і предметів вже сприймаються як активна лексика. Наприклад: 

крейда, папір, академія, юрист, суфікс та ін.     

 Інші слова, що означають назви понять і явищ, які не є 

загальновідомими і рідко вживаються в мові, мають виразні ознаки 

іншомовних слів. Наприклад: мольберт, ландтаг, ландшафт та ін.  

 Найбільшим джерелом запозичень була російська мова, тому в складі 

української лексики багато слів утворених за зразками морфологічної 

структури відповідних слів у російській мові. Наприклад: українське втілення – 

відповідно до російського воплощение; укр. Відродження – відповідно до рос. 

возрождение та ін.          

 У словниковому складі української мови особливе місце посідають 

запозичення грецького походження. Вони означають:     

 - назви рослин, тварин: кедр, мигдаль, мак, кит, крокодил;   

 - назви побутових предметів: парус, миска, ванна;    

 - поняття церковно-релігійного вжитку: вівтар, архангел, антихрист, 

ікона, келія, ладан, демон, ідол, канон, монастир ,піп та ін.;   

 - терміни науки, культури, мистецтва: театр, музей, корал, бібліотека, 

хор, сцена.            

 З грецької мови запозичено більшість українських імен людей, 
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наприклад: Ірина, Марина, Катерина, Софія та ін.     

 В українській мові чимало слів латинського походженя, вони належать 

переважно до понять науки, техніки, мистецтва, юридичної термінології. 

Наприклад: індустрія, юрист, ректор, декан, екзамен, студент, університет, 

адміністрація.           

 З латинської мови запозичені деякі імена людей, наприклад: Юлія, 

Валерій, Віктор, Віталій.         

 З французької мови запозичені слова, що стосуються побуту предметів 

одягу, науки, техніки, мистецтва. Наприклад: портьєра, сюжет, мотив, афіша, 

актор, суфлер, партер, костюм, пальто, блуза, кабінет, пансіон.  

 З німецької мови в українську прийшли деякі адміністративні, технічні, 

медичні, терміни, назви предметів побуту, рослин, птахів тощо. Наприклад, 

бритва, бухгалтер, курорт, флейта, балетмейстер, швабра, бутерброд, фарш, 

паштет, вафлі, галстук, матрац, танці та інше.   

 Англійські запозичення вживаються в українській лексиці, що 

стосується техніки, політики, спорту, мореплавства, транспорту, одягу, їжі, 

напоїв. Наприклад: менеджер, бізнес, тролейбус, лідер, бюджет, спорт, яхта, 

вокзал, светр, піжама, ром, кекс та інші.  

З італійської прийшли до нас такі слова, як: опера, бемоль, бас, лібрето, 

банк, каса, валюта.          

 З голландської запозичені українською мовою переважно терміни 

мореплавства й суднобудування: гавань, матрос, руль, а також слова ситець, 

дюйм та інші.           

 Із скандинавських мов увійшла до української незначна кількість слів, 

зокрема: клеймо, оселедець, якір; власні імена: Ігор, Олег та інші.  

 З тюркських та східних мов українська мова запозичила слова: сарай, 

сабантуй, могорич, чарка, балик, лапша, кавун, гарбуз, ізюм, халва, кабан, 

базар, торба та інші. 

Декілька порад щодо вживання іншомовних слів у діловій мові та в 

науковому стилі:          

 а) не слід використовувати іншомовні слова, якщо в українській мові є 

їхні прямі відповідники;         

 б) треба використовувати іншомовні слова лише в тому значенні, у якому 

вони зафіксовані в сучасних словниках, а якщо є синоніми — добирати 

потрібно найточніші відповідники, виходячи з контексту;    

 в) не можна використовувати в одному документі (тексті) іншомовне 

слово та його український відповідник.      

 Перевага надається державній мові, що значною мірою полегшить 

ведення діловодства й допоможе уникнути небажаних двозначностей і 

помилок. 
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Точність і доречність мовлення. Складні випадки слововживання 
План 

1. Терміни і професіоналізми. 

2. Багатозначні слова. Синонімічний вибір слова. 

3. Синоніми, пароніми та омоніми у мові фаху.  

4. Фразеологічні одиниці, кліше та використання їх у мовленні. Джерела 

походження фразеологізмів. 

1. Те́рмін (від лат. terminus — межа, кордон) — слово або 

словосполучення, яке точно і однозначно визначає чітко окреслене спеціальне 

поняття будь-якої галузі науки, техніки, мистецтва, суспільного життя тощо і 

його співвідношення з іншими поняттями в межах спеціальної сфери. 

На відміну від слів загальної лексики, які часто є багатозначними та 

мають емоційний відтінок, терміни в межах сфери застосування є 

однозначними і позбавлені експресії. 

Терміноло́гія — це cукупність термінів, тобто слів або словосполучень, 

що висловлюють специфічні поняття з певної галузі науки, техніки чи 

мистецтва, а також сукупність усіх термінів, наявних у тій чи іншій мові. Від 

звичайних слів терміни відрізняються точністю семантичних меж. 

Основні способи творення термінів: 

 зміна значення слова звичайної мови; 

 творення неологізмів шляхом словотвору з коренів та інших 

морфологічних елементів звичайної мови, що часто набирає форми 

кальок з іноземних мов; 

 запозичення з іноземних мов (етранжизми). Переважання перших 

двох способів пов'язане з тенденцією до пуризму. Для практичних 

цілей термінологія укладається в галузевих термінологічних 

словниках. 

Професіоналізми — слова й живомовні звороти, властиві мові людей 

певного фаху. Оскільки професіоналізми вживають на позначення спеціальних 

понять лише в царині того чи іншого фаху, ремесла, промислу, вони не завжди 

відповідають нормам літературної мови. Професіоналізми виступають як 

неофіційні (отже, експресивно забарвлені) синоніми до термінів. Вони ніби 

деталізують загальновідомі назви. З-поміж професіоналізмів можна вирізнити 

науково-технічні, професійно-виробничі, просторічно-жаргонні. Вони 

доволі різноманітні щодо семантичних характеристик.  

Особливості професійної лексики На відміну від термінів, 

професіоналізми не мають виразного наукового визначення й не становлять 

цілісної системи. Якщо терміни — це зазвичай абстрактні поняття, то 

професіоналізми — конкретні, тому що детально диференціюють ті предмети, 

дії, якості, що безпосередньо пов'язані зі сферою діяльності відповідного фаху, 

для прикладу: 

- слова та словосполуки, притаманні мові моряків: кок (кухар), камбуз 

(кухня), кубрик (кімната відпочинку екіпажу), бак (носова частина корабля), 

чалитися (приставати до берега), ходити в море (плавати), компа́с, Мурма́нськ, 

рапо́рт тощо; 
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- професіоналізми працівників банківсько-фінансової, торговельної та 

подібних галузей: зняти касу, підбити, прикинути баланс, тверда валюта 

(стабільний курс), відмивання грошей (легалізація протизаконних коштів), 

брудні гроші (протизаконно отримані кошти); 

- назви фігур вищого пілотажу: штопор, бочка, петля, піке й інше; 

 - професіоналізми користувачів ПК: мама (материнська плата), клава 

(клавіатура), скинути інформацію (переписати), глюк (збій програми), вінт — 

вінчестер (твердий диск накопичування інформації);     

 - професіоналізми музикантів, наприклад: фанера (фонограма), ремікс 

(нова версія відомої мелодії), розкрутити (розрекламувати пісню, ім'я). 

Використання 
Здебільшого професіоналізми застосовують в усному неофіційному 

мовленні людей певного фаху. Виконуючи важливу номінативно-

комунікативну функцію, вони точно називають деталь виробу, ланку 

технологічного процесу чи певне поняття й у такий спосіб сприяють ліпшому 

взаєморозумінню. У писемній мові професіоналізми використовують у 

виданнях, призначених для фахівців (буклетах,  інструкціях, порадах). 

Професіоналізми використовують також літератори, щоб створити 

фаховий колорит, відтворити життєдіяльність певного фахового середовища у 

своїх творах. 

В офіційно-діловому стилі мовлення професіоналізми вживають із 

певними застереженнями. 

2. Слова української мови поділяються на однозначні та багатозначні. 

Слова, що мають одне значення, називаються однозначними. Такими словами 

є, наприклад, іменники: прейскурант — "офіційний довідник цін на товари й 

послуги", дендрологія — "розділ ботаніки, що вивчає деревні рослини", толь — 

"покрівельний та гідроізоляційний матеріал, застосовуваний у будівництві". 

Однозначність є характерною ознакою термінів будь-якої галузі. 

Багатозначні слова мають кілька значень, як-от:  

ТРИБУНА  

1) Підвищення для виступу промовців.  

2) Споруда для глядачів, де ряди місць розташовані уступами вгору 

(напр., на стадіоні).  

3) Місця для публіки, журналістів та ін. в парламентах.  

4) Переносно — засіб, що його використовують для політичної 

діяльності;  

ПРЕМ'ЄР  

1)  Глава уряду, особа, яка очолює кабінет міністрів, раду міністрів. 

2) У театрі — артист, що виконує головні ролі;  

Значення багатозначних слів поділяються на прямі й переносні. Основне, 

вихідне значення називається прямим. Воно звичайно є нейтральним, 

позбавленим образності. Переносне значення слова може бути мовним, тобто 

таким, що закріпилося в мові, і індивідуально-авторським, тобто таким, що 

зустрічається лише у цьому тексті. Мовні переносні значення відображаються у 

словниках; переносні значення, образність яких усвідомлюється мовцями, 

супроводжуються пояснювальною позначкою перен., наприклад:  
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ПРОСТИГАТИ 

 1) Втрачаючи тепло, ставати холодним. Розпалена за день земля швидко 

простигала (3. Тулуб).  

2) перен., розм. Заспокоюватися. Він швидко сердився, швидко й одходив й 

простигав, як звичайно буває з дуже нервовими людьми (І. Нечуй-Левицький).  

РУЇНА  

1) Залишки зруйнованої споруди, населеного пункту.  

2) перен.,розм. Немічна від старості або хвороби людина.  

3) Повний розвал, розруха.  

4) Руйнування, знищення чого-небудь.  

5) Повне розорення, занепад чого-небудь. Індивідуально-авторські 

переносні значення у словниках не фіксуються. 

Багатозначність — це один із найважливіших шляхів розвитку 

словникового складу мови. Багатозначні слова є джерелом виразності, до якого 

активно звертаються письменники і публіцисти. Але в окремих сферах існують 

певні обмеження щодо функціонування багатозначних слів. Так, зважаючи на те, 

що науковий та офіційно-діловий стилі вимагають максимально точного 

позначення понять, у наукових працях та офіційних документах переважають 

однозначні слова, а багатозначні (чи потенційно багатозначні) вживаються лише у 

прямому значенні, що забезпечує правильне сприйняття тексту. 

Необхідно пам'ятати, що першим правилом вибору слова у будь-якій сфері 

спілкування є чітке знання мовцями його значення. При вживанні слова у 

неправильному значенні зміст висловлювання стає перекрученим, спотвореним, 

незрозумілим, отже, спілкування може втратити свою ефективність. Французький 

філософ і математик Декарт радив: "Уточнюйте значення слів — і ви врятуєте 

світ від безлічі непорозумінь". Цікаве висловлення з вимогою точності слово-

вживання належить Льву Толстому: "Якби я був цар, то видав би закон, що 

письменник, який вжив слово, значення якого він не може пояснити, 

позбавляється права писати й отримує сто ударів різок". Невмотивоване 

використання слів забруднює мову, у спілкуванні людей воно може стати 

причиною непорозуміння, а то й конфлікту. Немає сфери комунікації, для якої 

вимога точності слововживання була б неактуальною. 

3. Синоніми — це слова відмінні одне від одного своїм: звуковим 

складом, але близькі або тотожні за значенням. 

Наприклад: сміливий, відважний, хоробрий, безстрашний, героїчний. 

Синоніми поділяються на три основні групи: 

1) лексичні синоніми, що відрізняються смисловими відтінками 

(відомий — видатний — славетний — знаменитий); 

2) стилістичні синоніми — це слова, що відрізняються, стилістичним і 

емоційним забарвленням (говорити — мовити — пророчити — верзти); 

3) абсолютні синоніми — зовсім не відрізняються значенням і в усякому 

контексті можуть вживатися без будь-якої відмінності {мовознавство — 

лінгвістика; століття — сторіччя). Таких синонімів в українській мові небагато. 

Синонімічні засоби мови мають глибоко національний характер. Вони свідчать 

про самобутність і специфіку мови. Уміле використання їх дозволяє розкрити 
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те або інше поняття в усій його повноті. Однак надмірне нанизування 

синонімів, не виправдане змістом висловлювання, тільки засмічує мову. 

Незнання синонімічних можливостей призводить до помилок. Часто 

виникають ускладнення, коли в російській мові на позначення певних понять 

існує одне слово, а в українській мові — кілька. Деякі слова відрізняються лише 

префіксами. Тут треба бути особливо уважними, бо заміна однієї букви може 

вплинути на значення слова та всього тексту. 

Запам'ятайте значення слів-синонімів, що часто вживаються в діловому 

мовленні: 

Замісник. Заступник. 

Замісник — посадова особа, яка тимчасово виконує чиїсь обов'язки, 

тобто заміщає відсутнього керівника. 

Заступник — це офіційна назва посади. 

Квиток. Білет. 

Квиток — вживається у словосполученнях: театральний квиток, 

залізничний квиток, студентський квиток тощо.  

Білет — кредитний, банківський, екзаменаційний. 

Наступний. Подальший. 

Слово наступний вживається лише з конкретним поняттям: наступна 

зупинка, наступний тиждень.  

На означення абстрактного поняття вживається слово подальший: 

подальше життя, подальша доля. 

Положення. Становище. Стан. 

У російській мові на ці слова існують два відповідники — положение, 

состояние. Щоб правильно підібрати потрібне слово, визначаємо значення 

кожного з них. Слово положення вживається у словосполученнях: 

горизонтальне положення, вертикальне положення. Становище — міжнародне, 

офіційне; вживається в значенні: знайти вихід з певного становища. 

Слово стан — у таких словосполученнях: стан економіки, фінансів, стан 

справ, стан хворого. 

Спиратися. Опиратися. 

Спиратися на знання, досвід, уміння.  

Опиратися — чинити опір. 

Суспільний. Громадський. 

Суспільний — прикметник вживається у словосполученнях: суспільний 

лад або клас; суспільна система, праця; суспільне становище, виробництво, 

буття тощо. 

Громадський — це обов'язок, осуд, порядок, діяч; громадська робота, 

справа. 

Тепер. Зараз. Нині. Сьогодні. 

Ці слова різні за лексичним значенням. Слово тепер виражає теперішній 

час. З таким же значенням вживаються слова нині, сьогодні. Зараз — 

характеризує момент розмови, тобто цієї миті, цієї хвилини. 

Пароніми — слова, досить близькі за звуковим складом і звучанням, але 

різні за значенням. Часто вони мають один корінь, а відрізняються лише 
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суфіксом, префіксом, закінченням, наявністю чи відсутністю частки (-ся). Серед 

паронімів є слова з різними коренями (плюш і плющ). 

Незначна різниця у вимові паронімів спричинює труднощі у їх засвоєнні, 

призводить до помилок, зокрема до неправильної заміни одного слова іншим. 

Тому треба особливо уважно стежити за вживанням малознайомих слів і завжди 

звертатися до відповідних словників, щоб уточнити значення, правопис і вимову 

потрібного слова. 

У діловому мовленні найчастіше зустрічаються такі пароніми. 

Виборний. Виборчий 

Виборний — посада, агітація (коли йдеться про виборність та звітність 

організацій). 

Виборчий — кампанія, право, бюлетень. 

Виключно. Винятково 

Виключно — для співробітників комерційних банків (тобто лише, тільки). 

Винятково — товарна біржа має винятково важливе значення (вживається у 

значенні дуже, особливо, надзвичайно). 

Дільниця. Ділянка 

Дільниця — адміністративно самостійний об'єкт або виробничий вузол на 

будівництві, шахті, а також виборча дільниця. 

Ділянка — садова, дослідна (частина поверхні, площі).  

Особистий. Особовий 

У російській мові на позначення цих двох понять є лише один відповідник: 

личный.  

Особистий — підпис, життя (коли йдеться про те, що стосується 

окремої людини). 

Особовий — справа, склад військових з'єднань, навчальних закладів. 

Додержувати. Додержуватися 

Додержувати — тиші, порядку (тобто виконувати щось точно, 

забезпечувати наявність чогось). 

Додержуватися — бути прихильником якоїсь думки, певних поглядів, 

переконань. 

Покажчик. Показник 

Покажчик — напис, стрілка, довідник. 

Показник — економічний, можливостей (наочне вираження — у цифрах, 

графічно).Дипломат. Дипломант. Дипломник 

Дипломат — посадова особа, яка займається дипломатичною діяльністю. 

Дипломант — переможець конкурсу музикантів та співаків. 

Дипломник — автор дипломної роботи, підготовленої у вищому 

навчальному закладі. 

Адрес. Адреса. 

Адрес — письмове привітання на честь ювілею тощо. 

Адреса — напис на конверті, бандеролі, поштовому переказі. 

 Омоніми - (від грец. homos – однаковий) - це слова,  які  однаково  

звучать,  але мають різне значення. Явище омонімії - наслідок випадкового 

збігу  звучання, у значенні ж два слова-омоніми не мають абсолютно нічого  
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спільного,  напр.: дід - батьків або материн  батько;  дід  -  будяк;  дід  -  сніп  

соломи  чи очерету; дід - їжа з пшона та  борошна;  дід  -  назва  танцю;  або  

стан  - стоянка; воююча сторона; стан -  талія;  стан  -  умови,  ситуація;  стан  - 

пристрій. 

     Джерелами омонімії: 

 - випадковий збіг неспоріднених слів: деркач (птах) - деркач (віник); 

термін (слово) - термін (строк); 

- розпад багатозначного слова: переказати (переповісти) -  переказати 

(гроші); сісти (про людину) - сісти ( про батарейку); 

- словотворчі  процеси:  винний  (вина)  -  винний  (вино);  безділля 

(неробство)  -  безділля  (відсутність   долі);   компостувати   (компостер) - 

компостувати  (компост);  ВАК  (Вища  арбітражна  комісія)  -   ВАК   (Вища 

атестаційна комісія); 

- збіг абревіатури  та  вже  наявного  в  мові  слова:  СУМ  (Словник 

української мови - сум (смуток); СТО (станція технічного  обслуговування)  - 

сто (100); 

-  збіг українського та іншомовного слова: лава (предмет для  сидіння) 

- лава (з італ. - розплавлена вулканічна маса); клуб (диму) -клуб  (з  англ.- 

товариство, приміщення); 

- засвоєння з різних мов: ліга (з франц. - асоціація) - ліга (з італ.- знак над 

нотами у вигляді дуги);  

- клінкер (з нім. - спечені глиняні  вироби у вигляді цегли) — клінкер (з 

англ. — вузький довгий спортивний човен). 

4. Українська мова здавна славиться своєю фразеологією. Це усталені в 

мові слова й вислови, прислів'я й приказки, різні жартівливі й анекдотичні 

вирази, крилаті слова тощо. У них відбивається глибока мудрість народу, його 

вікова культура; боротьба проти неправди, кривди; виражається ставлення до 

праці, науки; засуджуються негативні риси людини.  

Наприклад: Брехнею світ пройдеш, та назад не вернешся.  

Свиню пусти під стіл, а вона лізе на стіл.  

Під лежачий камінь вода не тече.  

Держи язик за зубами.  

В чужий черевик ноги не сунь.  

Брехня й приятеля робить ворогом.  

Гречана каша сама себе хвалить.  

В лиху годину узнаєш вірну людину.  

Бідний піт ллє, а багатий його кров п'є.  

Чесне діло роби сміло.  

Вірний приятель — то найбільший скарб.  

Сила та розум — краса людини.  

Лінь гірше хвороби.  

Де відвага, там і щастя.  

Людина світлого розуму. 

Найчастіше фразеологічні вирази вживають у літературі художній, 

публіцистичній, в усній мові. Вони роблять мову образною, дохідливою, 

переконливою. 
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Фразеологічні вирази мають різне стилістичне забарвлення: урочисто-

піднесене, фамільярно-розмовне тощо. 

Серед численних словосполучень розрізняють словосполучення вільні й 

стійкі. 

Вільні словосполучення утворюються за граматичними нормами мови 

відповідно до ситуації для вираження певної думки. 

До вільного словосполучення можуть входити повнозначні й 

неповнозначні слова, причому останні відіграють роль самостійних членів 

речення. Вільне словосполучення є синтаксичним. 

Сталі словосполучення утворюються шляхом переосмислення вільних 

синтаксичних словосполучень. Вони характеризуються семантичною 

монолітністю. 

До складу сталих словосполучень входять строго визначені слова, що 

становлять семантичну цілісність і не замінюються на інші слова без зміни 

значення словосполучення. 

Джерела виникнення стійких словосполучень (фразеологічних одиниць) 

різні. Це професійні вирази, літературні цитати, дослівні переклади 

іншомовних фразеологічних одиниць та ін. Отже, фразеологічні одиниці мають 

багато різновидів. Тому одностайної думки щодо їх класифікації немає. 

Найкращу класифікацію фразеологічних одиниць запропонував академік 

В. Виноградов, поділивши їх на три основні групи: фразеологічні зрощення 

(ідіоматичні звороти), фразеологічні єдності, фразеологічні сполучення. 

Фразеологічні зрощення 

Це сталі сполучення слів, що позначають цілісне поняття, значення якого 

не можна пов'язати з тими словами, що входять до даного виразу. Наприклад: 

набити руку, собаку з'їв, у сорочці народився, піднести гарбуза, скакати в 

гречку. 

Значення фразеологічних зрощень може бути різним і нічим не 

вмотивованим. Так, вислів "набити руку" означає набути вміння в будь-чому; 

"собаку з'їсти" — означає: він майстер; "у сорочці народився" — означає бути 

щасливим; "піднести гарбуза" — відмова дівчини тому, хто до неї сватається; 

"скакати в гречку" — зрадити дружині чи чоловікові. 

Вловити зв'язок між значенням наведених висловів і словами, які до них 

входять, важко. 

Академік В. Виноградов визначає такі чотири типи фразеологічних 

зрощень: 

а) фразеологічні зрощення, до складу яких входять слова, що не 

вживаються в сучасній українській мові: кричить на всю Іванівську, розводити 

теревені, шитися в дурні та ін.; 

б) фразеологічні зрощення, до складу яких входять синтаксично 

неподільні архаїзми: притча во язицех; 

в) лексичне неподілені фразеологічні зрощення, які виражають різні 

емоції: от так клюква, чого доброго; 

г) фразеологічні зрощення, які становлять таку єдність, що лексичне 

значення окремих компонентів не впливає на сприйняття цілого: сидіти на 
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бобах; попасти пальцем у небо; товкти воду у ступі; нагнати на слизьке; утерти 

носа. 

Фразеологічні єдності 

Це сталі, неподільні мовні вислови, загальне значення яких пов'язане з 

тими словами, що входять до їх складу. Наприклад: п'ятами накивати; класти 

зуби на полицю; держати камінь за пазухою; пошитися в дурні; на городі — 

бузина, а в Києві — дядько; робити з мухи слона; брати гору; серед білого дня; 

дивитися крізь пальці; тримати язик за зубами та ін. 

Ця фразеологічна категорія стала, в ній немає незрозумілого. До її складу 

входять фразові штампи, професійні вирази, що набули метафоричного 

значення, часто вживані образні вислови, узяті з мови народу, біблійні вирази 

тощо. 

Фразеологічні сполучення 

Це стійкі мовні звороти, які характеризуються самостійністю складових 

елементів. Тут значення кожного компонента відокремлюється й чітко 

усвідомлюється. У фразеологізмах цієї групи відсутня образність. У 

переносному значенні вживають лише один компонент. Наприклад: справа 

честі, храм науки, людина великої душі, поле діяльності, задирати носа, ламати 

голову та ін. 

У фразеологічних сполученнях цього типу один із компонентів може 

виражатися синонімічним словом, тому допускається заміна компонентів. 

Наприклад: охопити поглядом (можна сказати: охопити очима). 

Штамп — це своєрідний шаблон, затерта форма висловлення думки, яка 

надає мовленню неяскраве емоційно-експресивне забарвлення і шкодить 

думкам. Несвідоме повторення висловлювання можна віднести до 

психологічного явища.  

Кліше — це помічник того, хто упорядковує й читає документи; штамп 

— це ворог того, хто пише або говорить. Використання штампів 

супроводжується порушенням норм офіційно-ділового стилю. 

Джерела української фразеології 

В українській літературній мові великого значення набула фразеологія з 

інших джерел, зокрема: 

а) виробничо-професійні вирази, що набули метафоричного значення — 

По всіх швах. Сім раз одміряй, а раз одріж (з мови кравців); Грати першу 

скрипку. Підвищувати тон (з мови музикантів). Взяти під обстріл (з мови 

військових). Виконувати завдання "на відмінно" (з мови вчителів); 

б) вислови з античної культури — золотий вік (означає: щаслива пора, 

епоха розквіту); золотий дощ (означає: несподіване багатство); сіль землі 

(означає: кращі люди свого часу); крокодилячі сльози (означає: удаваний плач); 

альфа й омега (означає: початок і кінець); сади Семіраміди (означає: прекрасні 

місця); самозакоханий Нарцис (означає: самозакохана людина); неопалима 

купина (означає: безсмертя народу); обітована земля (означає: багатий край); 

в) переклади висловів видатних людей, учених — Краще вмерти стоячи, 

ніж жити на колінах (Д. Ібаррурі) Чиста краса, чисте мистецтво (І. Кант). Права 

не дають — права беруть (М. Горький); 
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г) крилаті вислови українських письменників — Убий — не здамся (Леся 

Українка). Хіба ревуть воли, як ясла повні? (Панас Мирний). Нехай не 

забувають люди, що дурень всюди дурнем буде (Л. Глібов). Не називаю її раєм 

(Т. Шевченко). Нам треба голосу Тараса (П. Тичина); 

д) переклади крилатих висловів російських письменників — Народжений 

повзати літати не може (М. Горький). Насмішки боїться навіть той, хто вже 

нічого не боїться (М. Гоголь). У глибині сибірських руд (О. Пушкін). Сміх крізь 

сльози (М. Гоголь); 

е) переклади крилатих виразів зарубіжних письменників — Люди, будьте 

пильні! (Ю. Фучик). Річ у собі (І. Кант). Бути чи не бути (В. Шекспір). Усі 

жанри хороші, крім нудного (В. Вольтер). Спляча царівна (Ш. Перро). Синій 

птах (М. Метерлінк). По той бік добра і зла (Ф. Ніцше). Машина часу (Г. 

Уеллс). Медовий місяць (В. Вольтер); 

є) біблійні та євангельські вислови — Берегти, як зіницю ока. 

Повертатися на круги своя. Прощайте ворогам вашим.  
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Тема: Стилістичне використання лексичних мовних засобів 

у професійному мовленні. 
 

1. Номенклатурні та географічні назви у діловому мовленні. 

2. Складноскорочені слова та абревіатури. 

3. Графічні скорочення. 

4. Особливості перекладу тексту українською мовою. Комп’ютерний            

переклад.  

1. Від термінів слід відрізняти номенклатурні назви — своєрідні 

етикетки предметів, явищ, понять. Якщо в основі терміна лежить загальне 

поняття, то в основі номенклатурної назви — одиничне. 

До номенклатури входить серійні марки машин, приладів, верстатів, 

найменування підприємств, установ, організацій, географі чи і назви та назви 

рослин, звірів і подібне. 

Географічні назви. 

Для уникнення можливих неточностей і непорозумінь в офіційних 

документах, повідомленнях, військовій та географічній літературі не узгоджуються 

з пояснюваною родовою назвою у формі непрямого відмінка прикладки, що 

означають назви: 

— міст (м.) — Народився в місті Житомир; 

— станцій (ст.) — Під'їхали до станції Мерефа; 

— селищ міського типу (смт.) — За селищем міського типу Зіньки; 

— сіл (с.) — Родом із села Муровані Кирилівці; 

— висілків — У висілку Грушівка; 

— аулів — Виїхав з аулу Агарак; 

— озер (оз.) — Відпочивав на озері Свитязь; 

— бухт — Корабель вийшов із бухти Золотий Ріг; 

— застав — Під заставою Тиха; 

— гір (г.) — Зупинилися табором на горі Говерла; 

— рік (р.) — Користувалися водою з річки Сейм; 

— островів (о-в) — на острові Ява; 

— пустель, вулканів — У пустелі Каракум, поблизу вулкана Везувій; 

— республік — (країн, держав) Учора повернувся з Республіки Ємен. 

За відсутності слів місто, село, озеро й подібні назви відмінюються: 

Надійшли вітання від колег із  Одеси. 

Це правило поширюється також на назви планет, комет, астероїдів: 

Ракета досягла поверхні планети Сатурн; Ведуться спостереження за 

кометою Когоутека. 

Не узгоджується також перша частина складних географічних назв при 

творенні прикметникових форм. Це стосується складних назв, у яких: 

а) друга частина є прикметником: Білгород Дністровський — Білгород-

Дністровського р ну; 

б) друга частина є числівником: Знам'янка Друга —Знам'янкодругий; 
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в) друга частина є іменником: Біла Церква — Білоцерківський р-н, Талди-

Курган — Талди-Курганський р-н; друга частина є іменником, що вказує на м місце 

розташування населеного пункту: Калач-на-Дону — Калачдонському  р-ні; 

г) перша і друга частини є іменниками: Кзил-Орда — Кзил-Ординська 

обл., Комиш-Зоря — Комиш-Зорянський р-н,. 

Не узгоджується друга частина складних географічних назв при творенні 

прикметникових форм. Це стосується складних назв, у яких обидві частини є 

іменниками, а друга вказує на місце розташування населеного пункту Яр під 

Зайчиком, але ярський-під-зайчиком; Франкфурт на Майні, але франкфуртський-

на-Майні. 

Не узгоджуються назви вулиць, якщо вони мають форму чоловічою роду 

або являють собою складну назву: вулиця Хрещатик; на розі вулиці Ярославів 

Вал, але вулицею Стретенкою 

 

2. Складноскорочені слова та абревіатури 

Розрізняють два види скорочення слів:  

  а) для зорового сприйняття; 

  б) для вживання в усній та писемній мові. 

Скорочення першого типу не мають граматичного оформлення, вони 

позначаються малими літерами, наприклад: і т. д., р-н, м-ць, тов.; повторення 

початкових літер: тт., рр..; дробове написання п/я, н/р. Це – нормативні 

скорочення.  

 Другий тип: Ан-24, Ту-104, КПП –пишуться без крапок і мають 

граматичні форми. 

 Подаємо деякі зразки скорочень, які вживаються в усіх видах 

ділових паперів:  

- назви документів: РКК, ОРД, техплан, техдокументація;  

- назви посад, учених ступенів, звань: член-кор., проф.., канд. філол.. 

наук, зав., заст..; 

-  офіційні форми звертання: доб., п.; 

- офіційні назви організацій, відділів: агропром, фінвідділ, 

Київміжбуд, Укрземпроект; 

- скорочення, вживані в планово-обліковій документації: 

промінвестбудбанк., техпромфінплан, накл. № тощо. 

Назви установ, закладів, організацій тощо, утворені з частин слів, 

пишуться: 

 З  в е л и к о ї   л і т е р и, якщо ці слова вживаються на позначення 

установ одинично: Укрпромбуд, Укрнафта, Укрміжколгоспбуд. 

 З  м а л о ї  л і т е р и, якщо такі слова є родовими назвами: 

міськрада, облвно, педінститут, оргвідділ. 

 Складноскорочені назви, утворені з початкових букв імен власних і 

загальних, пишуться  в е л и к и м и  л і т е р а м и: НЛО, АТС, ГЕС, ТЕЦ. 

 Складноскорочення від загальних назв, які вимовляються як 

звичайні слова (без вставних звуків), пишуться м а л и м и  л і т е р а м и: неп 

(під час непу). Такі слова відмінюються. 
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3. Графічні скорочення вимовляються повністю і скорочуються лише на 

письмі. Графічні скорочення (крім стандартних скорочень значень метричних 

мір: м — метр, мм — міліметр, см — сантиметр) пишуться з крапками на місці 

скорочення. Зберігається написання великих та малих літер, дефісів, 

наприклад: півн.-сх. (північно-східний), Півн.-Крим. канал (Північно-

Кримський канал). 

Не скорочуються слова на голосну, якщо вона не початкова в слові, і на ь. 

Наприклад: український може бути скорочене укр., україн., українськ. 

При збігу двох однакових приголосних скорочення робимо після першого 

приголосного: змін, робота; відмін. навчання. 

За збігом двох і більше різних приголосних скорочення можна робити як 

після першого, так і після останнього приголосного: мід., мідн. (мідний); висот., 

висотн. (висотний). 

 

До найпоширеніших загальноприйнятих скорочень належать такі: 

акад. — академік            о. — острів 

вид. — видання                    обл. — область 

див. — дивись                       оз. — озеро 

доц. — доцент                       пор. — порівняй, порівняйте 

ім. — імені                       проф. — професор 

і т. д. — і так далі            р. — рік, річка 

і т. ін. — і таке інше            рр. — роки 

і под. — і подібне            с. — село, сторінка 

та ін. — та інше                    ст. — станція, сторіччя 

напр. — наприклад            т. — том 

н. є. — нашої ери                  тт. — томи 

до н. є. — до нашої ери  

 

3. Переклад - один із найважливіших шляхів взаємодії національних 

культур, дієвий спосіб міжкультурної комунікації. Мета будь-якого перекладу - 

донести до читача, який не володіє мовою оригіналу, і ближче ознайомити його 

з відповідним текстом. Перекласти означає точно й повно висловити засобами 

однієї мови те, що вже зафіксовано засобами іншої мови у нерозривній єдності 

змісту і форми. 

Розвиток науки у наш час неможливий без обміну спеціальною 

інформацією, що з'являється в різних країнах у наукових періодичних 

виданнях, спеціальних бюлетенях, монографіях тощо. 

Переклад - 1) процес відтворення письмового тексту чи усного вислову 

засобами іншої мови; 2) результат цього процесу. 

Процес перекладання - це цілеспрямований процес, який охоплює такі 

етапи: 1) зорове чи слухове сприймання інформації чужою мовою, 

усвідомлення її змісту; 2) аналіз інформації мовою оригіналу і синтез рідною 

мовою; 3) відтворення змісту рідною мовою. 

Оскільки переклад - це передавання змісту того, що було висловлено, то 

перекладаються не слова, граматичні конструкції чи інші засоби мови 
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оригіналу, а думки, зміст оригіналу. Згідно з теорією перекладу немає 

неперекладних матеріалів, є складні для перекладу тексти. Труднощі під час 

перекладання пов'язані з недостатнім знанням мови оригіналу, мови, якою 

перекладають, або з відсутністю в цій мові готових відповідників. 

Види перекладу 

1. За формою переклад переділяють на усний і письмовий. 

Усний переклад використовують для обміну інформацією під час 

особистого контакту фахівців під час укладання контрактів, на виставках, 

міжнародних науково-технічних конференціях, симпозіумах, на лекціях, під час 

доповідей тощо. На відміну від письмового перекладу усний роблять негайно, 

не маючи можливості послуговуватися довідковою літературою. 

Усний переклад може бути послідовним або синхронним. 

Послідовний переклад - це усний переклад повідомлення з однієї мови 

іншою після його прослуховування. Важливо, щоб переклад здійснювався у 

паузах після логічно завершених частин, щоб був зрозумілий контекст. 

Синхронний переклад робить перекладач-професіонал одночасно з 

отриманням усного повідомлення. 

2. За способом перекладу розрізняють буквальний і адекватний переклад. 

Буквальний переклад називають також дослівним, у такому перекладі 

можуть зберігатися порядок слів та граматичні конструкції, невластиві мові, 

якою перекладають, наприклад: Ваш проект самый интересный.-Ваш проект 

самий цікавий (треба -найцікавіший). Я считаю, что Вы правы.- Я рахую, що 

Ви праві (треба-Я вважаю, що Ви маєте рацію). 

Адекватний переклад точно передає зміст оригіналу, його стиль, і 

відповідає усім нормам літературної мови, наприклад: Клиент проживает по 

адресу... - Клієнт мешкає за адресою ... Предоставленные бумаги к делу не 

относятся. - Подані папери не стосуються справи. 

3. За змістом виділяють такі основні різновиди перекладу: 

- суспільно-політичний, який передбачає усне чи письмове відтворення 

засобами іншої мови суспільно-політичних матеріалів: виступів та заяв 

політичних діячів, інтерв'ю, матеріалів брифінгів, прес-конференцій, 

дипломатичних документів, наукових праць з політології, соціології тощо; 

- художній, тобто переклад творів художньої літератури (поезія, проза, 

драма). Художній переклад дає змогу кожному народові долучитися до скарбів 

світової літератури, а також сприяє популяризації національної культури. 

Твори світової класики українською перекладали Леся Українка, Іван Франко, 

Микола Зеров, Борис Тен, Максим Рильський, Микола Лукаш, Григорій Кочур 

та багато інших; 

- науково-технічний (технічний) - переклад, який використовують для 

обміну науково-технічною інформацією між людьми, які спілкуються різними 

мовами. 

Повний переклад наукового тексту здійснюють за такими етапами: 

читання всього тексту з метою усвідомлення змісту; поділ тексту на завершені 

за змістом частини, їх переклад; стилістичне редагування повного тексту (слід 

оформити текст відповідно до норм літературної мови, усунути повтори; усі 

терміни і назви мають бути однозначними; якщо думку можна висловити 
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кількома способами, перевагу слід віддати стислому, якщо іншомовне слово 

можна без шкоди для змісту замінити українським, то варто це зробити). 

Реферативний переклад - 1) письмовий переклад заздалегідь відібраних 

частин оригіналу, що складають зв'язний текст; 2) виклад основних положень 

змісту оригіналу, що супроводжується висновками й оцінюванням. 

Реферативний переклад у 5-10 і більше разів коротший за оригінал. 

Робота над першим різновидом реферативного перекладу передбачає такі 

етапи: ознайомлення з оригіналом; за потреби - вивчення спеціальної 

літератури; виділення в тексті основного і другорядного (відступи, повтори, 

багатослівність, екскурси в суміжні галузі тощо); перечитування основної 

частини, усування можливих диспропорцій, нелогічності; переклад основної 

частини, зв'язний і логічний виклад змісту оригіналу. 

Робота над другим різновидом реферативного перекладу відбувається за 

такою схемою: докладне вивчення оригіналу; стислий виклад змісту оригіналу 

за власним планом; формулювання висновків, можливе висловлення оцінки. 

Анотаційний переклад - це стисла характеристика оригіналу, що є 

переліком основних питань, іноді містить критичну оцінку. Такий переклад дає 

фахівцеві уявлення про характер оригіналу (наукова стаття, технічний опис, 

науково-популярна книга), про його структуру (які питання розглянуто, у якій 

послідовності, висновки автора), про призначення, актуальність оригіналу, 

обґрунтованість висновків тощо. Обсяг анотації не може перевищувати 500 

друкованих знаків. 

Автоматизований (комп'ютерний) переклад. Ідея автоматизованого 

перекладу виникла ще 1924 р., а 1933 року радянському інженерові                       

П. Смирнову-Троянському було видано патент на машину для перекладання, 

яка працювала за принципом зіставлення відповідників з різних мов 

механічним способом. Машинний переклад у сучасному розумінні цього 

терміна вперше було зроблено 1954 року в Джордж-таунському університеті. 

Сьогодні створено багато експериментальних і практичних систем 

автоматичного перекладу, напр., системи SYSTRAN, LOGOS, ALPS, METAL, 

GETA, EUROTRA тощо, до яких входить понад 15 версій для різних пар мов. 

Під час перекладу українською мовою наукових текстів неправильно 

добирають українські еквіваленти загальновживаних лексем російської мови, 

перекладають дослівно усталені словосполуки, а постійне тиражування одних і 

тих помилок у наукових текстах зумовлює до розхитування мовної норми. 

Як свідчить досвід, складним виявляється переклад поширеної у 

науковому стилі конструкції з фразеологічним сполученням в качестве кого-то 

(чего-то). Наприклад, словосполучення в качестве сетевой операционной 

системы слід перекласти так: як мережева операційна система; но чтобы 

служить в качестве денег, предмет должен пройти одно испытание .../але 

щоб служити (бути) грошима, предмет повинен пройти одне випробування ... 

Для наукового стилю характерна наявність слів, які позначають 

процесуальні поняття. У цьому зв'язку треба розрізняти назви дій (процесів) і 

назви наслідків дії (процесу). В українській мові на позначення дій (процесів) 

зазвичай бажано уживати віддієслівні іменники, утворені від 
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дієслів недоконаного виду за допомоги -еішя, -ання, -інші, -иття, -іття, -уття: 

змінювати - змінювання. 

Віддієслівні іменники, що означають наслідок дії, утворюються 

переважно від дієслів недоконаного виду, що означають багаторазову дію: 

- безсуфіксним способом: обмінювати - обмін; гнути, згинати - згин; 

- за допомоги додавання -а, -uнa, -ок: міняти, змінювати - зміна; колоти, 

розколювати - розколина; лити, випивати - виливок; 

- за допомоги додавання -овання, якщо дієслово має форму, яка 

закінчується на -овування: групувати, угруповувати - угруповання; статкувати, 

устатковувати - устаткованая. 

У наукових текстах переклад дієслів залежить від контексту: 

иногда встречаются ошибки - інколи трапляються помилки 

к таким понятиям относятся... - до таких понять належать... 

оказать влияние - вплинути 

следовать примеру - брати за приклад 

следует выполнить - належить виконати 

следует отметить - слід зауважити 

из теоремы следует - з теореми випливає 

сделать возможным - уможливити 

сделать невозможным - унеможливити 

терминами являются слова ...- термінами є слова... 

требуются специальные приемы - необхідні спеціальні заходи 

включая пользователей - включно з користувачами 

учитывая то что-з огляду на те, що. 

Виникають труднощі і під час перекладу конструкцій з активно вживаним 

дієсловом является, яке в українській мові уживається тільки в художньому 

стилі, переважно в поетичних творах (згадаймо І. Франка: "Чому являєшся мені 

у сні?"). У науковому стилі уживаються форми виявляється, є; але обирати 

відповідну форму слід, враховуючи значення контексту. Наприклад, 

конструкція Что является чем перекладають Що є чим або Чим є що. Якщо ж 

російське дієслово являться уживається зі значенням обнаруживать, 

проявлять, воно перекладається за допомоги дієслова виявляється, порівняймо: 

Основным компонентам ... является знаковая система ... / Основним 

компонентом ... є знакова система. Оценка господина A.C. Маркулы явилась 

правильной - Оцінка пана А. С. Маркули виявилася правильною. 

Значні проблеми під час перекладу текстів наукового стилю спричиняє 

дієприкметник, який активно уживаний у текстах наукового стилю російської 

мови. 

Активні дієприкметники теперішнього часу, які утворюються від дієслів 1 

і II дієвідміни обмежені утворенні й використанні. У сучасній мові 

функціонують тільки ті дієприкметники, які втратили дієслівні ознаки й 

перейшли до класу прикметників. При цьому слід пам'ятати, що активні 

дієприкметники теперішнього часу відтворюються 

прикметниками: господствующий - панівний, разрушающий - руйнівний, 

металлорежущий - металорізний, нержавеющий - нержавний. Натомість 
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поширені у сучасній українській мові віддієслівні прикметники на -льний: 

знижувальний, ослаблювальний. 

Пасивні дієприкметники на -мий здебільшого заступаються 

дієприкметниками на -ний: управляемый - керований, производимый -

вироблюваний; познаваемый - пізнаваний тощо. 

Окремо зазначимо особливості перекладу російських конструкцій із 

дієприкметником следующий. Дієприкметник слідуючий неможливий в 

українській мові навіть теоретично, оскільки немає дієслів, від яких він міг би 

утворитися. Отже, перекладається: 

- словом наступний (у часовому й просторовому значенні), 

порівняймо: Следующий вариант стандарта использует в качестве среды 

передачи / Наступний варіант стандарту використовує як середовище 

передачі; 

- словом такий (перед переліком або поясненням). 

Переклад речень, у яких уживаються дієприкметникові звороти, 

здійснюється так: якщо дієприкметниковий зворот утворено за допомоги 

активних дієприкметників теперішнього часу, він перекладається 

складнопідрядним реченням, порівняймо: Примером может служить 

двигатель, питающийся от преобразователя и приводящий в движение 

механизм / Прикладом може слугувати двигун, який (що) живиться від 

перетворювача й надає руху механізму. 

У наукових текстах часто вживаються так звані кліше, які струк-турують 

текст. Вони мають перекладатися як одне ціле: в заключение - на закінчення, 

підсумовуючи; другими словами - інакше кажучи; прежде всего - насамперед; с 

другой стороны - з іншого боку; с одной стороны - з одного боку: в настоящее 

время - зараз, нині, наразі; в основному - здебільшого; в отличие - на відміну; в 

результате - внаслідок, як наслідок; в связи с тем что, поскольку - позаяк, 

оскільки; в то же время - водночас; в частности - зокрема; во многом - багато 

в чому; вместо этого - натомість; впрочем - а втім, зрештою; как правипо - 

зазвичай; наконец - нарешті, зрештою; ни в коем случае - у жодному разі; по 

крайней мере - принаймні; при этом используются...- водночас 

використовуються; при анализе - під час аналізу; с помощью - за допомоги; 

учитывая то что - з огляду на те що. 

Під час перекладу прийменникових конструкцій слід звертати увагу на їх 

значення: 

1) російським конструкціям з прийменником по в українській мові 

відповідають конструкції з прийменниками; 

а) по (якщо вказується на простір, поверхню, межі): В практике горного 

дела принято ориентировать линии падения и простирания пласта по 

сторонам света / У практиці гірничої справи прийнято орієнтувати лінії 

падіння і простягання пласта по сторонах світу; 

б) орудним відмінком без прийменника (якщо вказується напрямок): по 

компенсационному каналу поступает сигнал / компенсаційним каналом 

надходить сигнал; 
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в) за, на, з (у значенні згідно з чимось): по принципу построения І за 

принципом побудови; по запросу клиента/на запит клієнта; по интересующим 

их вопросам /з питань, що їх цікавчять; по другому адресу І на іншу адресу; 

г) за, з, із, через (у значенні причини, наслідку, деякі інші випадки): по 

недоразумению / через непорозуміння; не однородны по составу / не однорідні 

за складом; доступ по вызову/ доступ за викликом. 

2) прийменник при - це уживаний і універсальний прийменник російської 

мови, натомість в українській має набагато вужчу сферу вживання, тому, 

перекладаючи відповідні прийменникові конструкції, треба бути дуже 

уважним, бо калькування російськомовних висловів не тільки позбавляє текст 

виразності, якої можна досягти вживанням суто українських мовних засобів, а й 

може змінити зміст цього тексту. Український прийменник при має лише такі 

значення: розташування (просторової близькості), хоча в багатьох випадках 

краще вживати й інші прийменники (біля, поряд, коло тощо); 

підпорядкованості або належності, наявності чогось, обставин, що їх 

характеризує наявність чогось поряд. 

Прийменник при не вживають у значенні під час (рос. во время) 

наприклад, рос. при испытании, при изменении, при выполнении, при 

измерении тощо. У таких випадках російський при слід перекладати за 

допомогою за, під час, коли, для. 

Запам'ятайте! 

Залежно від змісту конструкції з прийменником при перекладають різними 

засобами:  

під час (рос. во время), 

у разі (у випадку) (рос. в случае), 

унаслідок (у результаті) (рос, в результате) 

Наведений перелік не вичерпує всіх сталих словосполучень, які 

потребують уваги перекладача. 

Очевидно, укладати двомовні словники для перекладу загальновживаної 

лексики наукових текстів повинні фахівці, що досконало володіють обома 

мовами, або ті, хто уміє працювати з наявними тлумачними і граматичними 

словниками цих мов та довідниками. Адже причина недосконалості словників 

полягає у недооцінюванні їх авторами відмінностей між двома мовами та 

переоцінюванні власних знань. 

Редагування перекладу, тобто вдосконалення вже наявного його варіанта, 

буває двох типів. По-перше, це авторське редагування, коли редактором свого 

тексту виступає сам перекладач. По-друге, це редагування готового тексту, яке 

здійснює інша людина, тобто редактор чи сам перекладач. Саморедагування, 

здійснене автором, та редагування того ж повідомлення професійним 

редактором, повинні доповнювати одне одного, адже обидва види правок 

спрямовані на поліпшення якості тексту, досягнення його довершеності. 

Процес редагування та перевірки можна переділити на такі етапи: 

1) ознайомлення з текстом оригіналу та перекладу; 

2) звірення тексту перекладу з вихідним текстом: це послідовна, 

ретельна перевірка відповідності кожного слова, кожної фрази перекладу 

вихідному тексту, єдності використаної термінології, логіки викладу. Цей етап 
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передбачає роботу зі словниками, довідниками, мережею Інтернет, консультації 

колег та фахівців тієї чи іншої галузі; 

3) внесення смислових і стилістичних правок; оформлення тексту 

відповідно до граматичних, орфографічних, пунктуаційних, синтаксичних 

норм. 

Виправити помилку недостатньо, адже необхідно узгодити все речення, 

перевірити його завершеність, не забувати при цьому про індивідуальний стиль 

перекладача. 

4) завершальний етап - порівняння попереднього тексту з його новим 

варіантом, остаточна перевірка тексту. 

Слід підкреслити, що в піднесенні культури мови надзвичайно велику 

роль відіграють словники різних типів і призначення, насамперед це словники, 

у яких подано розгорнуту семантичну, стилістичну й граматичну 

характеристики вміщеної лексики й фразеології, наведено численні приклади 

(ілюстрації) слововживання й словосполучення тощо. Перекладні або двомовні 

словники (передусім іншомовно-українські), крім іншого цінні тим, що вони 

суттєво допомагають під час добору синонімів, фразеології чи усталених 

словосполучень рідної мови. Неабияку допомогу можуть надати фразеологічні 

та синонімічні словники, термінологічні й енциклопедичні, орфографічні та 

орфоепічні тощо. Двомовній людині розрізнити українські й російські мовні 

засоби важко: звертання, прийменникові конструкції, слова й словосполуки, що 

позначають процеси, науково-технічні й управлінські терміни, словосполуки із 

числівників, усталені вислови наукової мови. Різноманітні словники та 

довідники дають уявлення про новітні та спеціальні видання, до яких слід 

звертатися, коли виникають труднощі з перекладом або написанням певного 

слова (терміна). 

У працях українських мовознавців та термінологів О. Курило, Т. Кияка,  

О. Кочерги, О. Пономарева, С. Яреми та ін. запропоновано методи передавання 

термінів засобами української мови, створено чітку систему словотворчих 

правил, виведених із традицій української народної мови. 

Застосовуючи систему словотворчих правил, можна уникнути мовних 

конструкцій, непритаманних українській мові, досягти точності та 

однозначності термінів і висловів у текстах. Бо зрозуміло, що не бажано 

уживати той самий суфікс для творення термінів, що означають різні, а 

особливо протилежні за змістом поняття, наприклад, такі властивості, як 

здатність виконувати дію та здатність бути об'єктом дії. Ніхто у російській мові 

не плутає дієприкметники на -щий з дієприкметниками на -емый. Не слід 

забувати, що для кожного правила в будь-якій мові є певна кількість винятків. 

Для перекладу термінів варто послуговуватися словниками останніх років 

видання. Коли є кілька словників приблизно одного часу видання, то вибирати 

варто за такими пріоритетами: стандарт, галузева енциклопедія, галузевий 

словник, універсальна енциклопедія. 

Переозначаючи терміни, слід обов'язково зазначити, що нове значення 

буде вживатися або як "локальне", тобто лише в межах цього повідомлення, або 

як основне, що пропонується для всієї галузі. 
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Щодо нових термінів норми інші. Запропонований автором новий термін 

повинен задовольняти такі обов'язкові вимоги: мати означення; відтворювати 

суттєві ознаки поняття; бути однозначним (його вживання з іншим значенням 

допустиме лише в інших галузях); не мати синонімів; мати семантичні зв'язки з 

іншими термінами (в означення терміна повинні входити інші терміни цієї ж 

галузі); бути лінгвістично нормативним, тобто відповідати правилам 

орфографії; мати найвищу частоту вживання (порівняно з іншими словами, що 

можуть бути запропоновані як варіанти для утворення терміна). 

 

Державний статус української мови вимагає сьогодні від кожного фахівця 

доцільного та адекватного використання термінології свого фаху як у 

письмовому, так і в усному вигляді. Розвиток науки і техніки в наш час 

неможливий без обміну спеціальною інформацією, що з’являється в різних 

країнах у наукових періодичних виданнях, спеціальних бюлетенях, патентній 

літературі тощо. 

 Потреба в перекладі щорічно збільшується, тому актуальним сьогодні є 

пошук раціональних шляхів вирішення проблеми швидкого та значного за 

обсягом перекладу. Цю проблему може розв’язати автоматизований (інші назви 

- комп’ютерний, або машинний) переклад. 

В автоматизованих системах МП пюдина є обов’язковим учасником 

процесу перекладу. На частку машини приходиться виконання тільки рутинних 

операцій - пошук слів i словосполучень в автоматичному словнику та вивід 

їхнього перекладу на екран з можливою наступною вставкою у вихідний текст. 

В автоматичних системах машина здійснює аналіз вхідного тексту та 

синтез вихідного, так що переклад, хоча й має неминучі лексичні, граматичні, 

стилістичні помилки, в цілому є зрозумілим користувачеві й може бути 

використаний у вигляді інформаційного документу, котрий  деяким чином 

може замінити оригінал. У той же час такі системи, як правило, мають засоби 

редагуання машинного продукту, що осо6ливо важливо при перекладі текстів, 

котрі мають статут документів у прямому значенні цього слова, 

наприклад, технічної документації, котра поставляється за кордон разом з 

устаткуванням, що експортується. Ще однією характеристикою системи МП є 

кількість мов, що їх "розуміє" система. Сучасні системи російсько-

українського перекладу є, безсумнівно,  корисними і мають право на існування 

та розвиток. Більш вдало системи розв'язують задачі перекладу науково-

технічних текстів із сталою термінологією та шаблонними синтаксичними 

конструкціями, але навіть найкращі з систем погано оброблюють омонімію та 

неоднозначності в тексті, особливо якщо в різних мовах конструкції є 

принципово різними. 

Сучасні програми комп’ютерного перекладу можна з успіхом 

використовувати, проте перекладений текст слід перевірити, звернувши 

особливу увагу на переклад власних назв, термінів, особливості керування 

дієслів, переклад усталених висловів ділової мови, мовних реалій (гордіїв 

вузол), слів у непрямому значенні та багатозначних, паронімів (пор. рос. і укр. 

луна), омонімів (английский смог може бути перекладено, напр., як англійський 

зміг), граматичних форм (человек мог – людина міг). 



 84 

Останнім часом більшість текстів обробляються за допомогою 

спеціальних комп’ютерних програм, що значно зменшує витрати часу і 

полегшує процес перекладу чи пошуку помилок у текстовому масиві. Однак 

тут існує маса підводних каменів, незнання яких може спричинити у кращому 

разі анекдотичні ситуації, у гіршому – абсолютно інший зміст тексту. Тому тут 

слід зважати на деякі   моменти: 

1. Причиною непорозумінь і помилок при перекладі чужомовного тексту 

з допомогою комп’ютерних програм можуть стати омоніми. Комп’ютер не 

завжди може „визначити” контекстуальне значення слова. Так, наприклад, 

російський омонім „раздел” може бути перекладений українською мовою як 

„розділ” (частина текстового масиву) і „роздягнув” (від дієслова роздягати). 

2. Слід пам’ятати при перекладі текстів про явище багатозначності, 

оскільки комп’ютер не завжди може вибрати потрібне значення слова 

відповідно до контексту. Так, наприклад, російське словосполучення „брак 

резины” автоматично може бути перекладене як „брак гуми” (правильно) 

і „шлюб гуми” (неправильно, бо шлюб може бути тільки між людьми), або 

словосполучення "гражданский кодекс” може бути перекладене як „цивільний 

кодекс” (правильно) і „громадянський кодекс” (неправильно), „предложение 

на рынке” – як  „пропозиція на ринку” (правильно) і „речення на 

ринку” (неправильно).  

3. Комп’ютер може сприймати власні назви як звичайні слова і 

відповідно перекладати, а не передавати їх, що є грубим порушенням норм 

українського правопису. Так, наприклад, російські прізвища Полýшина (від 

„полушка”), Бузило, Медведь, Воробей можуть бути перекладені 

як Напівшина, Бешкетувало, Ведмідь, Горобець, хоча правильно було 

б Полушина, Бузило, Медведь, Воробей. І навпаки українські 

прізвища Цибуля, Щасливець можуть бути автоматично перекладені на 

російську як  Лук, Счастливец,  хоча правильно – Цыбуля, Щасливец.  

4. Дуже часто, коли виставлена функція „автоматична перевірка 

орфографії”, комп’ютер може сприймати складні чи невідомі слова як помилку 

і відповідно виправляти їх. Наприклад, прізвище Головащук автоматично може 

розриватися у тексті на словосполучення „голова щук” (тобто, щучі голови), а 

прізвища Саєнко, Зборовська може постійно змінюватися на 

Наєнко, Боровська, оскільки останні фіксуються в електронному словнику, а 

перші – ні. 

5. Розробники програмних версій не завжди мають змогу зафіксувати всі 

можливі варіанти загальних і власних назв, тому комп’ютер часто не сприймає 

складні слова, і якщо їх схожих варіантів немає в електронному словнику, то 

такі слова виділяються червоним курсивом. Виділені таким чином слова треба 

перевіряти вже самостійно за традиційними словниками та правописом. 

6. Комп’ютерні програми не виділяють змістові помилки, які утворилися 

внаслідок неправильно набраного слова. Наприклад, якщо помилково 

набрати „вини” замість займенника „вони” у словосполученні „вони не 

побачили” – „вини не побачили” слово „вини” не виділятиметься як помилка, 

оскільки в електронному словнику зафіксований іменник вина і його 

словоформи „вини – виною”. 
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7. Під час набору та автоматичного перекладу при активізації функції 

„автоматична перевірка орфографії” словосполучення, невластиві для даної 

мови, виділяються зеленим курсивом, що свідчить про синтаксичні, рідше, про 

пунктуаційні помилки, які треба виправляти самостійно, звертаючись до 

відповідної літератури. 

Отже, при комп’ютерній обробці текстів не слід повністю покладатися на 

„штучний розум”, бо, як відомо, ніщо не може повністю замінити людину. 

 

 

 

Тема: Особливості використання граматичних форм іменників, 

прикметників та займенників у професійному мовленні. 
 

1. Особливості використання граматичних форм іменників у діловому 

мовленні. 

2. Особливості використання граматичних форм прикметників у 

діловому мовленні. 

3. Особливості використання граматичних форм займенників у 

діловому мовленні. 

 

1. Особливості використання граматичних форм іменників у 

діловому мовленні. 

Іменник – самостійна частина мови, що об’єднує слова, які називають 

предмети, опредмечені знаки, процеси, дії та відповідають на питання хто? що? 

Слід пам'ятати, що ОДС вимагає: 

1. Перевагу віддавати абстрактним, неемоційним, однозначним іменникам 

книжного походження; автор, біографія, варіант, габарит, гарант, довідка, 

екзотика, екскурсія, ємність, єство, журі, звершення, зона, інгредієнт, 

кон'юнктура, лабораторія, маркетинг, номенклатура, об'єктивність, поборник, 

прецедент та ін. 

неправильно правильно 

анонімка         анонімний лист 

сотня гривень   сто гривень 

заліковка         залікова книжка 

маршрутка         маршрутне таксі 

фарбовка         фарбування 

кадровик         кадровий працівник 

астматик         хворий на астму 

хитрун        хитрий 

забудько         людина, яка забуває 

пустуха         дівчина (жінка), яка пустує 

горбань         людина з горбом (горбата людина) 

ручище   велика, сильна рука 

авто   автомобіль 

товарняк   потяг, який перевозить вантаж (вантажний потяг) 
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водичка  вода 

злодюга  злодій 

Отже, треба уникати вживання іменників із розмовного стилю, із 

суфіксами збільшеності чи зменшеності, з усіченою основою тощо й заміняти їх 

нейтральними, книжними іменниками або іншими частинами мови чи 

розгорнутими пояснювальними конструкціями. 

2. Написання іменників на означення статусу, професії, посади, звання (у 

більшості випадків) у чоловічому роді, наприклад: 

           неправильно                           правильно 
викладачка хімії                           викладач хімії 

касирка (касирша) заводу                          касир заводу 

лаборантка (лаборантша) відділу              лаборант відділу 

          бригадирка (бригадирша) цеху                  бригадир цеху 

працівниця фірми                        працівник фірми 

вчителька школи                        вчитель школи 

Слова (прикметник, дієслово), залежні від найменування посади чи звання, 

узгоджуються із цим найменуванням лише в чоловічому роді, наприклад: бухгалтер 

фірми виявив, старший інспектор комісії записав, висококваліфікований кухар 

ресторану переміг. 

Форми жіночого роду набувають лише залежні займенники та дієслова, 

узгоджуючись із прізвищем, посадою, фахом тощо, наприклад: завідувач кафедри 

української мови доцент Креч Тетяца Василівна зазначила, що... 

Слід звертати увагу на контекст уживання професії чи статусу, наприклад: 

До кабінету було запрошено секретарку директора Полякову Л.О. і До 

кабінету було запрошено секретаря комісії Полякову Л.О, У конкурсі 

перемогла відмінниця 8-А класу Гур'єва Л.Г. й У конкурсі перемогла відмінник 

народної освіти викладач СШ№ 8Гур'єваЛ.І. 

Зарахувати на посаду друкаря офсетною друку Козоріну Р.Ю. й Зарахувати на 

посаду друкарки-референта Козоріну Р.Ю. 

Жіночий рід мають слова: авторка, аспірантка, вихованка, 

дипломантка, дисертантка, кравчиха, поетеса, студентка, учениця та ін. 

 Примітки: 
1. Лише жіночий рід мають такі слова: друкарка, покоївка, праля, 

швачка (на відміну від шевця, який шиє лише взуття).  

2. Рахівниця ~ прилад для лічби (не фах).  

3. Збірні іменники, що позначають: 

а) сукупність однакових або подібних понять, істот, тварин, предметів 

тощо заміняти іменниками у формі множини, наприклад: 

 

неправильно правильно 

студентство студенти 

професура     професори 

дітва, дітвора  діти 

малеча  малі діти 
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піхота піхотинці 

птаство птахи 

мишва                 миші 

черва                   черви 

комашня комахи 

ганчір'я ганчірки 

пахощі                запахи 

штовханина поштовхи 

генералітет генерали 

6) сукупні поняття професійної діяльності, назви осіб за фахом і місцем 

роботи, проживання та національною приналежністю треба передавати за 

допомогою додаткових слів, що пояснюють узагальнення, наприклад: 

неправильно правильно 

акторство       гра на кону театру та в кіно 

друкарство         виготовлення друкарської продукції 

поштарі  працівники пошти 

циркачі  працівники цирку 

заводчани  працівники заводу 

городяни  мешканці міста 

4. Уживати форму Кл. відмінка тільки у звертанні до осіб, називаючи: 

статус — знавцю, колего, товаришу 

посаду — директоре, завідувачу, голово 

звання — професоре, капітане, академіку 

професію — лаборанте, перекладачу, секретарю 

родича — батьку, мати, сестре, тітко 

ім'я — Ігорю, Олеже, Миколо, Юрію, Маріє, Ольго, Наталю, 

Любове  

ім'я по батькові — Іллічу, Анатолійовичу, Євгеновичу, Іллівно, 

Анатоліївно, Євгенівно  

прізвище — Сороко, Каркачу, Багалію, Бондаре 

Наприклад: Шановний пане полковнику! Вельмишановна панно Інго! 

Дорога папі Валеріє! Колеґо Дмитре! Друже Ілле Васильовичу! Пане 

Петрашу! Добродію Чорноволе! 

  Увага! Прізвища у звертаннях іноді можуть мати також форму Н. 

відмінка. 

5.Уникати двозначності та багатозначності іменників без 

додаткового пояснення. 

неправильно    правильно 

Голова Костюк О. П.   Голова зборів Костюк О. П. 

зауважила.    зробила зауваження. 

До 10.07.2002 бригаді   До 10.07.2002 бригаді 

Куця В. Г. треба       Куця В. Г. треба побілити 

побілити актову залу   стелю в актовій залі. 

На сходах стояв дипломат.   На сходах стояв невеликий 
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металевий дипломат. 

Іноді двозначність можлива у випадку збігу Р. та Д. відмінків: 

Своєчасне фінансування адміністрації. Для уточнення слід доповнити 

вираз: Своєчасне фінансування з боку адміністрації або Своєчасне 

фінансування адміністрації іноземними інвесторами. 

6. Указуючи час за роком, узгоджувати іменник із числівником, займенником 

чи прикметником не в М. відмінку з прийменником у (в), а в Р. відмінку без 

прийменника, наприклад: 

неправильно    правильно 

У 2001 р. (році) ...  2001 р. (року) ... 

У першому році ....  Першого року ... 

У цьому (тому) році...  Цього (того) року ... 

У наступному році...  Наступного року... 

Але: у четвер, у неділю, у грудні, у липні (без слова місяці). 

7. Нульового закінчення для іменників чоловічого роду II відміни у     3. 

відмінку однини: 

підписали акт, отримав лист, узяв олівець, видав наказ і под. 

8.Уживати іменник, дотримуючись унормованих форм числа, наприклад: 

неправильно         правильно 

придбали нову шкіряну Мемель  придбали нові шкіряні меблі 

зробили позначки різними чорнилами зробили позначки різним 

чорнилом                    похорони призначили на ...           похорон 

призначили на ... 

9. Пам'ятати, що: 

- кількісний іменник раз у сполученні із числівником та іменником половина 

має форму рази: Продуктивність підприємства збільшилась у два з половиною 

рази. Якщо дробовий числівник виражений десятковим дробом, то маємо форму 

раза. Продуктивність підприємства збільшилась у два й чотири десятих раза; 

- в Ор. відмінку множини іменників II відміни та множинних іменників 

слід використовувати лише закінчення -ами (-еми), -има, наприклад: 

неправильно    правильно 

з п'ятьма колісьми    із п'ятьма колесами 

літак з іноземними гістьми  літак з іноземними гостями 

повернулись з грішми   повернулись із грошима 

- одиниці виміру мають паралельну форму в Р. відмінку множини: 

децибелів і децибел, ватів і ват, але лише бітів, гаусів, джоулів, ергів, 

мілібарів, байтів. Форма множини може позначати не саму речовину, а її 

конкретні види, сорти, типи: Залізницею прибували мінеральні добрива, машинні 

оливи, грузинські вина. Але Наприкінці XX й на початку XXI ст. (століття, а не 

століть), бо однорідними членами є не числівники, а іменники кінець, 

початок; 

- однина є засобом узагальнення, коли вказує на нерозчленованість, 

цілісність однорідних іменників: Перевезено ввесь урожай соняшнику. Та коли 
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невизначену кількість однорідних іменників можна порахувати чи виміряти, 

слід уживати форму множини: Завчасно було придбано комплекти спортивних 

костюмів; 

— не можна відмінювати неживі предмети як живі істоти, наприклад: 

неправильно    правильно 

Для транспортування    Для транспортування 

будматеріалів    будматеріалів 

використовували    використовували 

потужних КрАЗів і МАЗів.   потужні КрАЗи й МАЗи. 

І0. Надавати перевагу не дієсловам, а віддієслівним іменникам, які 

забезпечують однозначність і водночас узагальненість змісту, наприклад: 

неправильно   правильно 

допомагати   надати допомогу 

доручити   дати доручення 

змагатися   провести змагання 

наїхати   зробити наїзд 

оглянути   здійснити огляд 

переговорити   вести переговори 

Хоча в наказах, розпорядженнях та інших документах припускається 

форма наказового способу дієслова {доручити, оглянути та под.). 

11. Іменник (додаток) після дієслів повідомляти, сповіщати ставити в  3. 

відмінку, а не в Д., наприклад: 

неправильно       правильно 

повідомити студентові   повідомити студенти 

сповістити інженерові  Карпенку Б. Т.      сповістити інженера Карпенка Б.Т. 

12. Уживання низки дієслів пов'язано з іменником, який повинен стояти в Р., 

а не в 3. чи Д. відмінку, наприклад: 

неправильно    правильно 

зазнати біду    зазнати біди 

завдати шкоду    завдати шкоди 

пильнувати чистоту   пильнувати чистоти 

шкодувати гроші на освіту  шкодувати грошей на освіту 

радіти перемозі    радіти з перемоги 

Та це правило не варто застосовувати до іменників II відміни чоловічого 

роду однини, які мають закінчення -у, -ю, оскільки воно (закінчення) збігається 

з Д. відмінком, наприклад: 

неправильно         правильно 

запобігти вибуху було неможливо  запобігти вибухові було неможливо                                          

рейтингу не варто        рейтингові не варто 

довіряти                            довіряти 

ремонту передувала                        ремонтові передувала 

інвентаризація                            інвентаризація  
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Але якщо буде зв’язок присудка, висловленого заперечним дієсловом, й додатка 

- іменника (предмета чи об'єкта), об'єкт ставиться переважно в Р. відмінку, наприклад: 

неправильно                            правильно 
інструкція не гарантує безпеку інструкція не гарантує безпеки 

делеґати не можуть                   делеґати не можуть висловити  

висловити свої погляди            своїх поглядів 

не варто починати оранку             не варто починати оранки 

ми не припинимо боротьбу    ми не припинимо боротьби 

відповідь на це не     відповіді на це не 

знаходили півроку    знаходили півроку 

13. Іменники з дієсловами відмовлятися, ухилятися слід уживати в      Р. 

відмінку з прийменником, наприклад: 

неправильно  правильно 

ухилятися навчання  ухилятися від навчання 

відмовлятися подорожі  відмовлятися від подорожі 

14. Прізвища, що дорівнюють назвам істот, предметів або явищ, слід 

уживати в поєднанні з ім'ям, назвою посади тощо: Викликати водія Зайця; 

Завершити дослід лаборантові Комарю. 

 

2. Особливості використання граматичних форм прикметників у 

діловому мовленні. 

Прикметник  — самостійна частина мови, що виражає ознаку предмета, 

граматично виявлену в категоріях роду, числа і відмінка та відповідає на 

питання який? яка? яке? які? чий? чия? чиє? чиї? За значенням прикметники 

поділяються на якісні, відносні й присвійні. Усі вони змінюються за родами, 

числами й відмінками, а якісні, окрім того, мають ступені порівняння. 

1. Перевага надається прикметникам книжного походження: 

автобіографічний, балансовий, валютний, гарантійний, ґрунтовний, 

дезорієнтований, еквівалентний, зоологічний, ідеальний, конфіденційний, 

легітимний, маршрутний, нейтральний, парламентський, регіональний та ін. 

неправильно         правильно 

роботящий    працьовитий 

малюсінький    дуже малого розміру 

мерзлякуватий    який боїться морозу 

довжелезний    дуже довгий 

довготелесий    високий на зріст 

безвихідне становище   безпорадне становище 

головатий    розумний 

згоден    згодний 

вечірняя    вечірня 

молодії    молоді 

Отже, треба уникати вживання прикметників із розмовної, зниженої 

лексики, двозначним змістом, суфіксами збільшеності, зменшеності й пестливого 

забарвлення, стягнених повних та усічених форм, замінюючи їх однозначними, 
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неемоційними прикметниками або розгорнутими пояснювальними 

конструкціями з інших частин мови. 

2. У використанні ступенів порівняння окремих якісних прикметників перевага 

надається аналітичним формам, які утворюються за допомогою прислівників: 

дуже, надто, більш, менш та ін. 

неправильно         правильно 

працьовитіший    дуже працьовитий 

завеликіший    надто великий 

невдаліший    менш вдалий 

3. Складена форма вищого (і найвищого ступенів порівняння 

утворюється за допомогою прислівників більш, найбільш, менш, 

найменш, але слід уникати вживання суфікса -іш-. 

неправильно           правильно 

більш рішучіший                     більш рішучий  

найбільш доцільніший           найбільш доцільний 

менш оптимальніший            менш оптимальний 

найменш продуктивніший  найменш продуктивний 

найбільш дотепніший    найбільш дотепний 

4. Прикметник двосторонній уживається тільки тоді, коли стосується двох 

сторін у значенні особа, грума осіб, організація, яка представляється в певному 

відношенні іншій особі, особам, організації. Поєднується зі словами: договір, угода, 

домовленість, співробітництво, відносини, взаємини, стосунки, зустрічі, 

зв'язки, обов'язки, переговори. 

5. У формах М. відмінка однини чоловічого та середнього роду слід 

використовувати закінчення -ому. 

неправильно     правильно 

па попереднім з'їзді   на попередньому з'їзді 

на старім обладнанні   на старому обладнанні 

6. Замість розмовної форми треба користуватися конкретним визначенням. 

неправильно    правильно 

чималий, чималенький,  великий, більший за ..., 

великуватий, завеликий  дуже великий 

якнайдовшу, щонайдовшу дуже довгу, надзвичайно довгу 

7. Слово «самий» на означення вищого ступеня ніколи не 

вживається із прикметниками. Його заступає частка най-. 

Неправильно правильно 

самий високий                          

найвищий 

самий чорний            найчорніший 

самий довгий                  найдовший 

8. Уникають уживання присвійних прикметників, замінюючи їх 

іменниками або відповідними прикметниковими формами. Якщо потрібне точне 

означення, іменник-прізвшце (посада, звання тощо) ставлять у Р. відмінку, це ж 

стосується тих випадків, коли є кілька однорідних членів. 
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неправильно                                    правильно 

студентові досягнення                      досягнення студента або 

   студентські досягнення 

Петренкові пропозиції                      пропозиції Петренка В. П. 

директорові розпорядження              розпорядження директора 

материна, батькова                              поради матері, батька і друга 

і другова поради  

Але усталеним є вживання присвійних прикметників:  

а) у термінологічних словосполученнях: адамове яблуко, архімедова 

спіраль, базедова хвороба, бертолетова сіль, вейєрштрассова сигма-функція, 

ермітів многочлен, гурвіців критерій, жорданова лема, карданова передача, 

кесарів розтин, клейнова пляшка, Петрові батоги, рентгенівський апарат, 

фредґольмів мінор, штрумова система та ін..; 

б) у крилатих висловах аріаднина нитка, авгієві стайні, езопівська мова, 

дамоклів меч, прокрустове ложе, сізіфова праця та ін.  

9. Уникають уживання прикметників, що походять від географічних назв з 

додатковим роз'яснюючим іменником. 

неправильно   правильно 

білоцерківський житель житель м. Біла Церква 

кременчуцькі цигарки  цигарки з м. Кременчук 

брестська адреса   адреса в м. Брест 

китайські товари   товари з Республіки Китай 

Але усталеним є вживання подібних прикметників, які означають 

географічні назви, що походять: 

а) від топонімів та інших географічних назв: 

Харківська область, Дунаєвецький район, Красноярський край, Київський 

проспект, Керченська протока, Казахська затока, Дніпровський лиман, 

Чукотський півострів та под.; 

б) від імен, прізвищ чи псевдонімів: 

Соломонові острови, Магелланова протока, Баренцове море, місто 

Корсунь-Шевченківський, селище Гоголеве, селище Кіровське та под. 

10. Прикметник узгоджується з іменником на означення певних професій, посад та 

звань жінок лише в чоловічому роді. 

неправильно     правильно 

старша викладачка   старший викладач 

досвідчена інженер  досвідчений інженер 

нова професорша   новий професор 

винахідлива капітан  винахідливий капітан 

11. Усі прикметники (у ролі означені.), що вживаються у сполуках 

із числівниками два, три, чотири, стоять у Н. та 3. відмінках множини й мають 

переважно закінчення -і, а не -их. Це ж стосується і прикметника останній із 

числівником п'ять і більше. 

Два нестандартні вироби  
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Експонувалося три оригінальні розробки 

Чотири великі контейнери  

Останні десятеро працівників  

За останні вісімдесят років 

12. Для визначення часу треба:  

а) уживати відповідні прикметники в Р. відмінку без прийменника у (в), або 

ж прислівник; 

      б) щоб прикметник стояв не в М., а Р. відмінку без прийменника. 

неправильно     правильно 

у позаминулорічну навіґацію        позаторішньої навігації 

у минулому році    торік (минулого 'року) 

у позаминулому році    позаторік 

у тому місяці    того місяця 

в останній понеділок    останнього понеділка 

у наступному кварталі   наступного кварталу 

13. Треба слідкувати за узгодженням прикметникових закінчень з 

іменниками на позначення невизначеної кількості однорідних предметів, що 

існують у певній сукупності. 

неправильно    правильно 

медичні приладдя    медичне приладдя 

величезні каміння    величезне каміння 

рідкі пруття   рідке пруття 

 

3. Особливості використання граматичних форм займенників у 

діловому мовленні. 

Займенник повнозначна частина мови, що вказує на предмети, ознаки та 

їх кількість, але не називає їх. Відповідає на питання хто?, що?, який? 

чий?.Займенники в мові вживаються часто для того, щоб уникнути повторення 

тих самих слів. При цьому їхню форму треба обов’язково узгоджувати з родом і 

числом іменників, замість яких ці займенники вжито. Правильно вжиті 

займенники допомагають пов’язати речення в тексті. 

1. Слід уникати використання займенників (якщо можна) або в їх значенні 

вживати інші частини мови (особливо в автобіографії, заяві, службових 

записках). 

неправильно     правильно 
Я пропоную усунути           Пропоную усунути 

п. Куліша В. Д. з посади  п. Куліша 11. Д. з посади 

лаборанта, яку він обіймав,           лаборанта у зв'язку 

у зв'язку з його неодноразовими       з неодноразовим порушенням 

порушеннями своїх службових         службових  обов'язків і перевести на... 

обов'язків і перевести його на...            

Ним, Пінчуком О. В., було         Пінчуком О. В. було залучено 

залучено до своїх розробок...        до розробок...  

Я особисто сам перевірив...       Я перевірив ... 
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2. Слід уникати вживання займенників: 

— із суфіксами зменшеності: такесенький, самісінький, нікогісінько; 

— складних неозначених форм: абиякий, абихто, казна-хто, сякий-

такий, хтозна-який, хто-небудь і под.; 

— усічених форм прикметникових займенників: на моїм, у тім, на цім, 

тої, тою, у всім, на чим і под. 

3. Треба використовувати тільки нормативні форми займенників, 

уникаючи розмовних, діалектних варіантів: 

неправильно   правильно 

на моїм   на моєму 

сей захід   цей захід 

у кожнім   у кожному 

которий день поспіль  котрий день поспіль 

був відсутній якийсь час був відсутній деякий час 

у чиїм   у чийому 

свойого зобов'язання  свого зобов'язання 

воно сталося випадково це сталося випадково 

невідь-скільки часу   невідомо скільки часу 

сі продукти   ці продукти 

цеї ночі   цієї ночі 

казна-який звіт   невідомо який звіт 

абичим завершили   невідомо чим завершили 

котроюсь і.) присутніх декою із присутніх 

4. Дійова особа в реченні, виражена займенником, повинна 

стояти в Н., а не в Ор. відмінку. 

Неправильно    правильно 

мною запроваджено  я запровадив 

нами запропоновано  ми запропонували 

ними привезено                      вони привезли 

вами доведено    ви довели 

5. Уникати двозначності, що може виникнути: 

а) якщо займенник віддалений від слова, із яким синонімічно пов'язаний: 

неправильно   правильно 

Значна кількість учених У багатьох секційних засіданнях 

взяла активну участь  взяла участь значна кількість учених. 

у секційних засіданнях. 

Їх виявилося багато. 

Пенсіонерка мешкає  Аварійна квартира, у якій 

в аварійній квартирі.  мешкає пенсіонерка, 

Її треба відремонтувати. потребує ремонту. 

б) якщо можливе співвіднесення займенника з будь-яким зі 

слів, однаково граматично вираженим: 

неправильно     правильно 

Лаборант Горобець В. О.   Голова зборів 
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внесла пропозицію. Головуючий  відхилив пропозицію 

з нею не погодився.     лаборанта Горобець В. О. 

в) якщо замість особового займенника вжито присвійний: 

неправильно     правильно 

Моїм отриманим завданням  Я отримав завдання... 

було...    Завдання, що я отримав... 

г) якщо вжито зворотно-присвійний займенник свій: 

неправильно    правильно 

Він своїми руками відре-  Він власноруч відремонтував 

монтував свою машину.  особисту машину. 

Директор попросив присутніх Директор запропонував 

прокоментувати свої   присутнім прокоментувати 

пропозиції.    їх пропозиції. 

д) якщо вжито зворотний займенник із неконкретним співвіднесенням: 

неправильно    правильно 

  Комісія запропонувала         Комісія запропонувала 

  адміністрації взяти    надати послуги адміністрації 

на себе функції щодо   в розслідуванні НП. 

розслідування НП. 

є) якщо неправильно узгоджено займенник зі збірним іменником: 

неправильно     правильно 
Цими гіллями закрили канаву.      Цим гіллям закрили канаву.  

ж) якщо є невиправдане використання займенника у формі Ор. відмінка:  

неправильно   правильно 

Усією групою пішли  Група в повному складі пішла 

на заняття.   на заняття. 

Виконано за однією моєю Виконано за умови або 

умовою.   Виконано лише за умови. 

6. Не слід використовувати займенники 3-ї особи в присутності тих, про кого 

йдеться! 

Без займенника, як правило, укладаються ділові листи, які починаються 

дієсловом у 1-й особі множини (від імені організації, установи, закладу — 

Нагадуємо..., Надсилаємо..., Повідомляємо...). Паралельно вживається форма 3-ї 

особи однини (Адміністрація повідомляє..., Ректорат просить..., Об'єднання 

інформує...). 

Без займенника я укладаються розпорядження і накази, які 

розпочинаються дієсловом у 1-й особі однини (Доручаю..., Пропоную..., 

Наказую...). 

Науковий стиль вимагає заміни авторського я на ми, залучаючи читача 

(слухача) до участі в міркуваннях. 

Нормативним є шанобливе використання щодо осіб категорії: Ви, колего, 

зачекайте, будь ласка. Мати надіслали листа. Вам, пане професоре, 

зателефонують з Одеси. 
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Пам'ятайте: використання чи невикористання займенників змінює 

тональність ділових текстів, може підсилювати або пом'якшувати категоричність 

наказу, вимоги, прохання, поради тощо. 

Увага! Запам'ятайте правильну форму займенників у таких 

словосполученнях: 

неправильно     правильно 

Дякую Вас.     Дякую Вам, 

Пробачте мене.     Пробачте мені. 

  На котру годину призначили...     О котрій годині призначили... 

Скільки годин?     Котра година? 

Властивий для нього.    Властивий йому. 

Характерний йому.     Характерний для нього. 

Телефонував до нього.    Телефонував йому. 

Вибачити його.     Вибачити йому. 

Кепкувати над ним                                 Кепкувати з нього.  

Окремі учасники.     Деякі учасники. 

Правильний наголос у займенниках — це не тільки культура мовлення, а й 

засіб уникнення двозначності. У Р. й Д. відмінках однини займенників то, те, 

цей, це наголос падає на кінцевий склад: того, тому, цього, цьому. А в М. та Р. 

відмінках із прийменниками наголос переходить на перший склад: на цому, у цьому, 

біля того, для цього, до того, із цього, не без того, не від того. 

7. Для уникання зайвого паралелізму, краще в діловому мовленні 

додержуватися Р. чи 3. відмінків їх ніж присвійного займенника їхній. 

неправильно    правильно 

їхнє обладнання    їх обладнання 

Надійшли їхні пропозиції  Надійшли їх пропозиції 

Реалізовано їхню продукцію  Реалізовано їх продукцію 

Оглянуто їхній об'єкт   Оглянуто їх об'єкт 
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Тема: Особливості використання граматичних форм числівників 

та дієслівних форм у професійному мовленні. 
 

1. Особливості використання граматичних форм числівників у 

професійному мовленні. 

2. Особливості використання дієслівних форм у професійному 

мовленні. 

3. Труднощі перекладу процесових понять. 

 

1. Особливості використання граматичних форм числівників у 

професійному мовленні. 

Числівник – самостійна частина мови, що означає число, певну кількість 

чого-небудь, порядок переліку при лічбі та відповідає на питання скільки?, 

котрий?, який?. 

1. Уживати треба тільки книжні числівники: 

неправильно    правильно 

півлітра, половина літра 500мл (0,5л) 

півсотні, половина сотні 50 (п'ятдесят) 

пара    два, дві, двоє 

десяток    десять 

сотня    сто 

півтораста тонн   150 т (сто п'ятдесят тонн) 

чверть літра    0,25 л (нуль цілих і двадцять 

п'ять сотих літра) 

чвертка паперу   одна четверта аркуша паперу 

чверть кілометрова  відстань довжиною 0,25км 

відстань    (кілометра) 

1,5 см, півтора    1 см 5 мм (один сантиметр п'ять 

сантиметра    міліметрів) 

1,5 г, півтора грама  1 г 500 мг (один грам п'ятсот міліграмів)  

1,5 грн., півтори гривні        1 грн. 50 к. (одна гривня 

п'ятдесят копійок) 

1,5 тис., півтори тисячі     1 500 (одна тисяча п'ятсот) 

20,5 кг, двадцять   20кг 500г (двадцять кілограмів 

із половиною кілограмів       п'ятсот грамів)  

1,5 год., півтори години        1  год. 30 хв. (одна година тридцять 

хвилин) 

дюжина стільців 12 (дванадцять) стільців 

в однім варіанті   в одному варіанті 

в одно місце    в одне місце 

Але можливі конструкції типу: половина міста, піввулиці, пів'ящика, 

півпідвал, півострів, чвертьфінал, півтора рази, півтори рибини, півтора кавуна. 

Слово половина не може вживатися з означенням більше, менше, значна, 

переважна (половина не може бути більшою, меншою, значною та под.). 

неправильно     правильно 
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Більша (значна, переважна)     Більше  половини працівників 

половина працівників.           або Більшість (значна, більша 

частина) працівників. 

2. Порядковий числівник перший слід уживати з часткою най-  для означення 

найвищого ступеня прикметника, а не зі словом «самий». 

неправильно    правильно 

     самий перший проект          найперший проект 

     сама перша станція   найперша станція 

3. Числівникові конструкції на позначення приблизної кількості 

обмежуються, а нечасте їх використання здійснюється через зазначення рамок або 

за допомогою слів більше, менше, до, понад для більшої точності та 

достовірності мовлення. 

неправильно    правильно 

кількасот    300—700 

кількадесят    40-60 

декілька    5-7 

сімсот з лишком    понад сімсот або більше семисот 

ледь не тисяча    900-980 

біля тисячі    до тисячі (із тисячу) 

майже тисяча    або 

близько тисячі    менше тисячі 

без малого сотня штук (як)  менше ніж сто (до ста) штук 

порядка десяти чоловік до десяти чоловік 

Увага! Числівники зі словом понад стоять лише в Н. відмінку (понад сорок 

тонн). 

4. В умові математичної задачі дробові числівники слід читати й писати 

повністю: три четвертих, п'ять шостих, дев'ять десятих. 

У доповідях та звітах уникають уживання простого дробу і якщо у 

знаменнику стоїть 2, З, 4, то замість 1/2, 1/3, 1/4 треба писати й говорити: половина, 

третина, чверть     без числівника одна. 

неправильно       правильно 

0,5 або 1/2 інформації     половина інформації 

3/4 податків    75 % (сімдесят п'ять відсотків) податків 

менше однієї чверті даних  менше чверті даних 

завезено одну третину          завезено третину вантажу  

вантажу 

Але при протиставленні, а також при спеціальному наголошуванні вживають 

форму дробових числівників: одну третину врожаю було зібрано й вивезено, а 

дві третіх лишилося на полях. 

5. Прості кількісні числівники, що позначають однозначне число без назви 

іменника чи одиниці виміру, часові межі пишуться словами. 

неправильно   правильно 

З 5 замовлень ми       Із п'яти замовлень ми отримали 

отримали лише 2        лише два; але 
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 Із 5кг замовлених цвяхів ми 

     отримали лише 2кг. 

 Чекаю Вас із 4   Чекаю Вас із чотирма 

Відрядження     Відрядження па два-три місяці. 

на 2—3 місяці  

6. У цифровому позначенні перевага надається арабським цифрам за 

винятком членування (рубрикації) тексту. 

7. Словами пишуться однозначні числівники на позначення часових меж та 

складні й складені числівники на початку речення. 

неправильно   правильно 

6-й тиждень...   Шостий тиждень... 

50-ті роки...   П'ятдесяті роки... 

2 години...   Дві години... 

16-го березня...   Шістнадцятого березня... 

25 днів....   Двадцять п'ять днів... 

8. Порядковий числівник другий (-а, -є, -і) треба вживати лише після 

числівника перший (-а, -є, -і) або після будь-якого порядкового числівника (на 

означення послідовності, порядку). В інших випадках слід уживати займенник 

інший. Виняток становить однозначно парні значення або органи, чи контекст. 

неправильно     правильно 

Один проект розглянули       Один проект розглянули 20.12.2001, 

20.12.2001, а другий —          а інший — 20.01.2002 

20.01.2002.      (якщо їх більше двох). 

Перший проект     Перший проект затвердили 

затвердили 05.12.2000,   05.12.2000, а другий - 30.01.2001 

а інший — 30.01.2001   (якщо їх лише два). 

Одним оком бачу гірше,        Одним оком бачу гірше, 

ніж іншим.     ніж другим. 

Від одного боку річки   Від одного боку річки до другого 

до іншого всього 15 метрів.   всього 15м. 

9. У формах М. відмінка однини порядкові числівники 

(на означення узгодження з іменником, прикметником чи займенником  чоловічого та 

середнього роду) мають закінчення -ому, а не -їм. 

Неправильно   правильно 

на першім етапі   на першому етапі 

на восьмім повороті  на восьмому повороті 

10. Не можна використовувати паралельні й розмовні форми на 

позначення, часу й уживати для цього прийменник у (в). 

неправильно    правильно 

Зустріч відбудеться пів  Зустріч відбудеться о 18.30 

на сьому (до сьомої) вечора.        (о 18 год. 30 хв.). 

За чверть до 10 ранку   О 9.45 (о 9 год. 45 хв.) усі  
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всі розійшлися.    розійшлися. 

Збори завершилися в 13 дня.  Збори завершились о 13.00 (о 13 год.) 
Початок засідання   Початок засідання о 16.00 

у 4 години.    (о 16 год.). 

11. Називаючи точний час, треба пам'ятати, що до 30хв треба вживати 

прийменник на, а після 30хв — прийменник за. 

неправильно   правильно 

пів сьомої (години)  пів на сьому (годину) 

п'ятнадцять (хвилин)  п'ятнадцять (хвилин) 

восьмої (години)   на восьму (годину) 

без десяти ( хвилин)  за десять (хвилин) третя 

три (години)   (година) 

Отже, форму у скільки годин? Слід замінити на — о котрій годині?, а 

форму скільки годин? -  на котра година? 

Можна: чверть на сьому і чверть по шостій, за двадцять сьома і 

двадцять до сьомої. 

неправильно     правильно 

Зараз одинадцять (11) годин.   Зараз одинадцята година (або 11.00) 

Буду відсутній до   Буду відсутній до дванадцятої 

дванадцяти (годин).    (години). 

Зателефонуйте після   Зателефонуйте після десятої 

десяти (годин).    (години). 

Увага! У певному контексті прийменник на вказує на приблизність 

(Повернуся на 10 годину), а прийменник о (об) указує на точний час (Повернуся 

о 10 годині або Повернуся об 11 годині). 

12. Уживання прийменника у (в) можливе лише тоді, коли після нього йде 

слово кількість, розмір, сума, а далі — числівник із поясненням кількості, 

розміру, суми (чого). 

неправильно           правильно 

Книжки кількістю7 екземплярів      Книжки в кількості7 примірників. 

Допомога розміром    Допомога в розмірі 4млн 

у 4 мільйони доларів.                          доларів США або 4 000 000 $ США.  

Грошова субсидія на суму     Субсидія в сумі 11грн 70 к. 

в 11 гри (гривень) 70 к. (копійок).  

При прислівниках типу завтовшки, завглибшки, завширшки, завдовжки, 

заввишки та при Ор. відмінку іменників вага, діаметр, місткість перевага 

надається безприйменниковим конструкціям: 

Стіни будинку були завтовшки 11см; Біля броду річка була завглибшки   

4м; Надійшов вантаж вагою 350т; Цистерна місткістю 85т була 

порожньою. 

Також без прийменника слід використовувати числівники в таких 

конструкціях: 
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обстеження двома циклами; опитування (іспит) одним заходом;  

дослідження трьома етапами 

неправильно    правильно 

Оподаткування забезпечило  Оподаткування забезпечило 

економічний ефект у 10 ти-         економічний ефект 10 000 грн. 

сяч гривень кожного року.  щороку. 

Відстань у 700км автобус  Відстань 700км автобус 

подолав за 9 год.    подолав за 9 год. 

Уникнути прийменниково-відмінкової форми можна шляхом перебудови 

речення. 

неправильно        правильно 
Будинок був висотою в 70 метрів.      Висота будинку була 70 метрів, 

Будинок був заввишки    Висота будинку дорівнювала 

з 70 метрів.     (сягала) 70 метрів, 

13.  Багатозначні цифрові числа розбивають на класи за допомогою 

пропусків: 20 705 149, 174 000, 3 172, але не розбивають на групи цифри в числах, 

що позначають номер (після знака №), у марках машин механізмів, у позначеннях 

нормативних документів. 

14.  Коли перераховують декілька порядкових числівників, то літери чи 

позначення одиниць виміру треба ставити лише після останнього: у 7, 13, 15 та 13-

му будинках; пакунки на 5,8, 10 і 12 кг. 

15.  Ступінь точності числових значень величин, що наводяться в документі, 

має забезпечувати найбільшу їх інформативність; при цьому треба, щоб у ряду 

однотипних даних ступінь точності (кількість цифр після коми) був однаковим: 

довжина заготівок   1,50; 1,75; 2,00 см. 

Примітки: 1. Наявність чи відсутність іменника при числовій назві  

залежить від конкретного документа. 

2. Неприпустимими є цифрово-знаково-літерні комбінації типу 15%-ий 

рівень. 

 

2. Особливості використання дієслівних форм у професійному 

мовленні. 

Дієслово — самостійна частина мови, що означає дію або стан чи процес і 

відповідає на питання що робити?, що зробити? У систему дієслова входять 

такі форми: 

а) неозначена форма (інфінітив): прочитати, малювати, сміятися;  

б) форми в дійсному, умовному та наказовому способах: прочитаю, 

малюватимуть, сміялися, прочитав би, малювала б, сміявся б, прочитай, 

малюйте, смійся;  

в) дієприкметник: прочитаний, малюючий, битий;  

г) безособові форми на -но, -то: прочитано, мальовано, бито;  

д) дієприслівник: прочитавши, малюючи, сміючись. Усі дієслівні форми 

мають доконаний або недоконаний вид, є перехідними чи неперехідними. У них 
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розрізняють дві основи: основу інфінітива й основу теперішнього часу. Кожна з 

форм дієслова відповідає на певні питання, буває змінна або незмінна й виступає 

тим   чи іншим членом речення. 

1. Треба використовувати тільки книжні дієслова та їх форми: 

активізувати, дезінформувати, добирається, домінувати, дрейфуючи, 

знаменувати, подається, регламентувати, символізувати, формулюючи й т. 

ін.). 

неправильно правильно 

важити зважувати 

рихтуватися збиратися 

балакати говорити 

слабувати хворіти 

договорюватися домовлятися 

поспівати  устигати 

пришедші які (що) прийшли 

позичати авансувати 

відчитуватися звітувати 

тикати говорити «ти» 

сидя сидячи 

шоферувати працювати шофером 

сипонути насипати 

2. Уникати умовного способу: 

неправильно     неправильно 
Підприємства змогли б вико-  Підприємства виконають 
нати замовлення, якби...  (зможуть виконати) 

      замовлення, якщо. 
Виконавець повідомив би Вас  Завчасне повідомлення виконавця 
завчасно, коли б...    можливе лише за умов... 

3. Уживаючи ті чи інші форми наказового способу, слід ураховувати 

конкретну ситуацію, умови спілкування та норми мовного етикету. 

4. В актах, наказах, розпорядженнях, службових листах, інструкціях, 

дорученнях та под. уживають неозначену форму дієслова (інфінітив).  

 Але слід пам'ятати, що нормативною є форма на -ти, а не на -ть: 

неправильно  правильно 
говорить говорити 

запроваджувать запроваджувати 

5. У документах більшість дієслів має форму 3-ї особи однини, але 

неприпустиме використання коротких форм: 

неправильно правильно 

допомога допомагає 

оббіга оббігає 

6. Надавати перевагу активним конструкціям над пасивними або ж 

використовувати безособову конструкцію з дієслівними формами на -но, -то. 
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У таких текстах ідеться про на слідки якихось заходів чи подій у момент 

мовлення: 

неправильно  правильно 

Завдання було достроково  Наша група достроково 

виконане нашою групою  виконала завдання. 

Головна увага ним  Головну увагу він приділив... 

приділяється... 

Інспектори, які  Інспектори, яких призначає 

призначаються комісією...  комісія... 

Випробування проводяться  Випробування проводять(проведено) у 

у запланованому режимі.  запланованому режимі. 

7. Не вживати розмовних (калькованих) та дієслівних форм 

теперішнього часу: 

неправильно  правильно 

носе носить 

робе робить 

8.  Уживати теперішній час на позначення майбутньою, якщо акцентується 

обов'язковість чогось: Мітинг розпочинається завтра об 11.00. 

9. Уникати вживання форм давноминулого часу: 

неправильно    правильно 

інформація надходила була  інформація надходила 

я виконав був    я виконав 

проект (були) узгодили були  проект узгодили 

звернення надійшло було  звернення надійшло 

10. Не порушувати норми вживання форм залежного слова: 

неправильно    правильно 

свідчити факти    свідчити про факти 

відзначити про успіхи    відзначати успіхи 

довести про інформацію  довести інформацію 

опанувати професією    опанувати професію 

доторкатися приладу    доторкатися до приладу 

піклуватися за (кого)    піклуватися про (кого) 

шкодувати гроші    шкодувати грошей 

11. Надавати перевагу складеним формам дієслів недоконаного виду в 

майбутньому часі: 

неправильно    правильно 

завтра відпочиватимемо  завтра будемо відпочивати 

перерахуватимемо    будемо перераховувати 

працюватимем сьогодні   будемо працювати сьогодні 

розпочинатиметься    буде розпочинатися 

12. Широко використовувати дієприкметники та дієприслівники, але уникати 

ненормативних форм або заміняти їх іменниками, іменниками і (описова 

конструкція) дієсловами: 
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неправильно     правильно 

оточуюче середовище   довкілля, навколишнє середовище 

знаючий працівник  обізнаний працівник; працівник, який 

добре знає (розбирається, володіє) 

керуючий відділом   керівник відділу 

бувші учасники             колишні учасники 

запитуючий     запитувач; який (той, хто) 

     запитує (дає запитання) 

подорожуючий     подорожній; той, хто подорожує 

граючий     який грає; гравець 

рахуючий прибутки   рахівник; який (хто) рахує прибутки 

головуючий зборами   голова зборів 

пануюча думка     панівна думка 

знеболюючий засіб   засіб знеболення 

перемігший     переможець; який (що) переміг 

ріжучий інструмент   різальний інструмент 

спрямовуюча рейка   напрямна рейка 

кажучий промову    мовець; який (хто) говорить 

початкуючий поет   поет-початківець 

відстаючий клас    клас, котрий (який, що) 

     відстає, відсталий клас 

захоплюючий краєвид   захопливий, привабливий, 

     принадний краєвид 

хвилюючі враження   зворушливі враження 

хвилюючий стан    бентежний стан 

хвилююча новина    животрепетна (збудна) новина 

не дивлячись на     незважаючи (невважаючи) на 

об'єктивні причини   об'єктивні причини 

ведучий архітектор   провідний архітектор 

лікуючі властивості   лікувальні властивості 

Однак окремі форми активних дієприкметників теперішнього часу з 

суфіксами -уч-(-юч), -ач(-яч) почали використовувати, але у функції означення, 

а не головного компонента дієприкметникового звороту, наприклад: 

неправильно      правильно 

добробут, зростаючий щороку  зростаючий щороку добробут

        (або добробут, що зростає 

щорічно) 

Це ж стосується й активних дієприкметників минулого часу із суфіксом -

л-: 

неправильно    правильно 

яблука, замерзлі від морозу    замерзлі яблука (або яблука,    

 що замерзли від морозу) 

Сфера використання активних дієприкметників — в основному 

термінологічна лексика: блукальний нерв, кроківний екскаватор, повідне, 
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тягове колесо, різальний диск, тонізувальні речовини, резонуюча камера, 

діючий вулкан. 

13. Форми 2-ї особи однини, 1-ї та 2-ї особи множини дозволяють уникати 

форми давайте в наказовому способі. Обійтися без неї можна й за допомогою 

додаткових слів. 

неправильно   правильно 

давайте проголосуємо  проголосуймо 

давайте почнемо   є пропозиція почати 

   або пропоную почати 

давайте привітаємо  прошу привітати нашу гостю 

нашу гостю   або вітання нашій гості 

Дієслово давайте вживається лише у своєму прямому значенні, коли ця 

форма заохоти поєднується з іменником, що означає певні предмети: Давайте 

Ваші посвідчення; Розрахунки і креслення давайте мені. 

Хоча й у цих випадках інтонаційно та за допомогою невербальних засобів 

(жесту) можна спонукати до дії: Ваші посвідчення, будь ласка; Прошу розрахунки 

і креслення.   

14. Існує дві рівнозначні форми написання дієслів із числівниками: а) 

Шість бригад не виконало (не виконали) план. Але за непрямого порядку слів 

лише — Не виконало план шість бригад; б) Двоє студентів пішло до їдальні 

(сумісна дія — пішли разом); Двоє студентів пішли до їдальні (роз'єднана дія - 

кожен пішов окремо). 

15. Із кількісними словами ряд, низка, більшість, меншість, багато, мало, 

кількість дієслова вживаються в однині: ряд підприємств надіслав, більшість 

працівників з'явилося. 

16. Якщо субстантивне слово виражено числівниками: сто, тисяча, мільйон, 

мільярд та под., то слід уживати в однині: сто гривень витрачено; тисячу тони 

завезено. 

17.  За наявності слів разом, спільно дієслово (присудок) ставиться в однині: 

Адміністрація заводу спільно із профкомом розглянула... Але ставиться у 

множині, коли однорідні підмети вжиті через кому або через сполучники і, й (та 

у значенні і): Адміністрація заводу та профком розглянули... 

18. Дієслово вибачаюсь (-ся) має у своєму складі колишній займенник ся, 

що був формою від себе — я, порівняйте: збираюся (я збираю себе), умиваюся (я 

вмиваю себе). Отже: 

неправильно      правильно 

Я вибачаюсь (-ся),  Вибачте мені (даруйте, перепрошую); 

вибачаюсь (-ся)   прошу вибачення. Пробачте! 

За це треба вибачитися       За це треба попросити пробачення або 

Треба перепросити.  

Я хочу вибачитися Даруйте, завинив (винуватий). 

Я не хотів завдати Вам  Прошу Вас, не ображайтеся.  

прикрощів Вас образити)!  Мені дуже прикро (жаль, шкода), що так 

Я завинив перед Вами.    сталося. 

Я завдав Вам стільки   клопоту (прикрощів,  
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турботи, хвилювань,  

неприємностей)!  

Я відчуваю провину перед Вами. 

19. Слід уникати лінгвістично необґрунтованого вживання частки -ся, -сь: 

              неправильно      правильно 

Робота аналізується за       Роботу аналізують за такими 

такими вимогами.    вимогами. 

20. Дія, названа присудком, і дія, названа дієприслівником, 

обов'язково мають виконуватися одним суб'єктом: 

неправильно     правильно 

Замовляючи проспекти    Замовляючи проспекти 

у видавництві «Майдан»,          у видавництві «Майдан», 

вони вам коштуватимуть         ви заплатите за них 

на 30% дешевше.      на 30% менше. 

Узагальнюючи довідкові   Узагальнюючи довідкові 

матеріали, нашу увагу    матеріали, ми звернули 

привернув минулорічний   увагу на минулорічний 

акт інвентаризації.    акт інвентаризації 

 

3. Труднощі перекладу процесових понять. 

Найбільші труднощі виникають піл час перекладу з російської мови 

віддієслівних похідників: іменників, прикметників та дієприкметників. Слід уникати 

вживання однакового суфікса для творення слів, що означають різні або протилежні 

(супротивні) за змістом поняття, наприклад здатність до активної чи до пасивної дії. 

Дія 

Процес, у загальному розумінні, — це дія або сукупність дій, пов'язаних 

між собою. Поділяючись на два види: доконаний і недоконаний, дія має певну 

межу тривання — доконана, коли вона одноразова (розігнути, зірвати) або 

багаторазова, але завершена на певному етапі (порозгинати, позривати) і 

недоконана, коли вона триває (гнути, рвати) або повторюється неодноразово 

(розгинати, зривати). Українська мова, на відміну від російської, поняття 

доконаної та недоконаної дії здатна розрізняти одним дієсловом або 

віддієслівним іменником: 

дезактивувати, дезактивування — недок. дія  

здезактивувати, здезактивування — док. дія 

Перехідною називається дія, у якій беруть участь активний і пасивний 

учасники (суб'єкт і об'єкт) — змінювати, згинати. 

Неперехідною є дія, у якій бере участь тільки один виконавець і спрямовує 

її лише на самого себе — змінюватися, згинатися, або ні на кого взагалі — 

тліти, коротшати. 

Назва дії 
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Дія (процес) в українській мові позначається переважно 

дієсловами, порівняйте: требует осмысления — потребує 

осмислити, але сучасний науковий та офіційно-діловий стилі 

потребують уживати віддієслівних іменників із закінченнями 

на -нн(я) та -тт(я) —  добування, миття.  

Слід пам'ятати, що лише від дієслів недоконаного виду можна утворити 

віддієслівні іменники на означення недоконаної дії, а від дієслів доконаного 

виду, як правило, із заміненням -ати, -яти, -ути, -ити, -іти на -ання, -ення, -

іння, -иття, -іття, -уття: 
змінювати — змінювання 

змінити — змінення. 

Наслідок дії 

Іменники на позначення наслідку дії утворюють від дієслів недоконаного 

виду (здебільшого від тих, які означають багаторазову дію, або ж від 

префіксальних варіантів). 

Спочатку відкидають суфікси, а натомість: 

а) не додають нічого: 

гнути, згинати — згин; гріти, нагрівати — нагрів ламати, зламувати — 

злам 

б) додають -а, -йна, -ок: 

міняти, змінювати — зміна; колоти, розколювати — розколина; 

лити, виливати — виливок 

в) додають -овання для дієслів, що закінчуються па -овувати: 

групувати, угруповувати — угруповання  

прямувати, спрямовувати — спрямовання. 
 
Дійові властивості об'єктів і суб'єктів 

На означення дійових властивостей об'єктів і суб'єктів російська мова 

використовує дієприкметники, а українська — завжди віддієслівні прикметники. 

Призначеність виконувати активну дію 

Віддієслівний прикметник, що означає здатність суб'єкта виконувати 

активну дію, утворюють від недоконаного виду дієслова: 

а) відкидаючи суфікс -ти й додаючи натомість -льн(ий): 

змінювати — змінювальний 

розтягати — розтягальний 

б) за допомогою суфікса -ч(ий): 

виконувати — виконавчий 

відбудовувати —відбудовчий 

Отже, змінювальний — призначений змінювати, виконавчий — виконувати і 

так само й ін. 

Здатність виконувати активну дію 
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Віддієслівний прикметник на означення  здатності виконувати певну дію, хоча він не 

обов’язково для нього призначений, утворюють від недоконаного виду дієслова, 

підкидаючи суфікси й додаючи натомість -івн(ий): 

гальмувати — гальмівний; гамувати гамівний; 

збирати — збірний;  рятувати — рятівний 

Здатність виконувати пасивну дію 

Віддієслівний прикметник на означення здатності об'єкта піддаватися дії 

суб'єкта й тим виявляти наслідок дії, утворюють подібно до іменників, що 

означають наслідок дії, переважно від дієслів, які означають недоконану 

багаторазову дію, або від тих форм, що мають префікс: 

а) за допомогою суфікса –н(ий): 

набір - набрати, набирати - набір-ний (набираемый) 

б) за допомогою суфікса -овн(ий) від дієслів, що закінчуються на -

овувати: 

спростовання - спростовувати - спростовний (опровержимый), 

опровергающийся); 

в) за допомогою суфіксів -енн(ий), -анн(ий): 

зміцнення- міцніти, зміцнювати - зміцнений (упрочнимый), 

упрочняющийся) 

приєднання - єднати, приєдн-увати - приєдн-аний (присоединяемый, 

присоединяющийся) 

Здатність виконувати неперехідну дію 

Відповідні прикметники на означення здатності виконувати спрямовану на 

себе або не спрямовану ні на що дію утворюють від недоконаної форми дієслів 

(переважно безпрефіксальних) за допомогою суфіксів: 

-уч(ий), -к(ий) липнути — липучий, липкий 

-лив(ий)         рухати  — рухливий 

-ав(ий)        тиснути — тиснявий 

-ив(ий)        світитися — світивий 

Систему правил віддієслівного словотворення наведено в табл. 1. 

Оскільки для сучасної української літературної мови дієприкметникові 

форми на -учий (-ючий), -ачий (-ячий) є нехарактерними, тому російські 

активні дієприкметники теперішнього часу на -щий можна передавати 

віддієслівними прикметниками на -альний (-яльний), -ильний,                           

-увальний  (-ювальний) або на -ний, залежно від конкретного значення та змісту 

тексту. 

Понятійний зв'язок між російськими дієприкметниками на  -щий і 

відповідними частинами української мови наведено в табл. 2. 

Перекладання російських дієприкметників на -щийся, що вживають на 

позначення понять, які пов'язані як із перехідною, так і з неперехідною дією, 

викладено в табл. 3. 

Перекладання російських дієприкметників на -мый, що вживають на 

позначення понять, пов'язаних лише з перехідною дією, наведено в табл. 4. 



 109 

Згідно з рішенням 3-ї Міжнародної наукової конференції «Проблеми 

української науково-технічної термінології» (Львів, 1994), треба: 

1. Для подавання понять, позначуваних у російській мові 

дієприкметниками, в українській мові вживати окремі засоби: 

а) перебування у стані дії позначати дієприкметниками та описовими 

конструкціями; 

б) властивості об'єктів і суб'єктів дії — прикметниками: 

решающий    — вирішальний 

всеохватывающий     — усеохопний 

жизнеутверждающий   — життєствердний 

нєржавєющий    — неіржавкий 

присоединяющий   — приєднувальний 

в) назви об'єктів і суб'єктів дії — іменниками: 

заведующий       — завідувач     

нападающий      — нападник  

начинающий      — початківець     

отдыхающий      — відпочивальник 

поступающий    — вступник 

2. Чітко розмежовувати (розрізняти) засоби позначення понять процесу 

й наслідку процесу. 

Активні дієприкметники та терміни - словосполучення з діє-

прикметниковим компонентом на -ущ- (-ющ-), -ащ- (-ящ-), -ш-, (-вш-) залежно 

під змісту поняття перекладаються віддієслівними прикметниками із суфіксами -

н-, -увальн- (-ювальн-), -івн-, наприклад: 

падающий        — спадний  

смазивающие   — змащувальні  

тормозящее     — гальмівне 

У поодиноких випадках використовуються й дієприкметники на -уч-        

(-юч-), якщо вони набули прикметникового значення, наприклад: 

знающий — знаючий; стоящий — стоячий;  

деградирующий — деградуючий 

При перекладі термінозворотів із дієприкметниковим компонентом у 

діловому мовленні перевага надається українським зворотам 

дієприкметникового типу над розгорнутими синтаксичними конструкціями та 

калькованими формами, наприклад: 

видерживаемий процесс - витримуваний процес (замість процес, що 

(який) витримується), бегущий фронт волни - рухомий фронт хвилі (замість 

біжучий фронт хвилі), а іноді їхнім іменниковим замінником: окружающая 

среда — довкілля ("замість оточуюче середовище). 

Російські активні дієприкметники минулого часу на -вший передаються 

зазвичай описовою конструкцією наприклад: 
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включивший — що (який) увімкнув; возбудивший — що (який) збудив; 

усиливший – що (який) підсилив тощо. 

Російські пасивні дієприкметники на -аемый, -уемый мають форми  на -

овуваний (-юваний), а в прикметниковому значенні -овний (-ний), наприклад: 

восстанавливаемий — відновлюваний (дієприкметник), відновний 

(прикметник), прибавляемый — додаваний (дієприкметник), доданий 

(прикметник) тощо.  

Українська мова спроможна практично від будь-якого дієслова утворити 

віддієслівний прикметник на позначення здатності об'єкта піддаватися дії (табл. 

4), а також — пасивний дієприкметник доконаного виду, умисно створений 

означати поняття на позначення стану об'єкта, зумовленого перебуванням у 

доконаній дії (табл. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 1 

 

Поняття Засоби словотворення Приклади 

дія 

 

 

недоконана  дієслово 

 

 

суфікс міняти(ся) крити(ся) 

доконана префікс, 
суфікс 

змінити(ся) накрити(ся) 

назва дії 

 

 

недоконана іменник 

 

 

суфікси -ння,   
-ття 

міняння розкриття 

доконана префікс, 
суфікси         
-ння, -ття 

змінення 
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наслідок дії  без суфікса,     
-а, -ина, -
овання 

зміна 
 розколина угруповання 

здатність 
до дії 

 

 

 

активна прикмет-
ник 

 

 

 

-альн, -ильн,   
-івн,-ивн, -ч,    

-ов 

змінювальний 

пасивна -н, -овн, -єни,   
-анн змінний 

неперехідна к, -лив, -уч,     
-ав, -ив 

мінливий 

перебуван-
ня в дії 

 

 

 

активний що + дієслово що змінює  
що відкриває 

пасивний дієприк-
метник 

-н, -т, -єн, -ан, -
озан, -уван 

змінюваний 

непере-
хідний 

що + дієслово що міняється 

учасник 
дії 

 

 

 

активний іменник 

 
 
 

-ач, -ник, -ар,   
-ій, -ець, ... змінювач 

пасивний -анець, -анка,  
-енєць, -нь,... 

змінюванець 

непере-
хідний 

-ливець, -ак,   
-ун, ... 

мінливець 
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Таблиця 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 3 

Дія 

 

 

Поняття 

 

 

В українській мові 

  Частина мови Суфікс Приклад 

пере-
хідна 

 

 

 

активна дійова 
здатність (при 

значення) (здат- 
ність активна) 

прикметник -льний, 
-івний,            

-чий 

деформувальний 
гальмівний 
установчий 

стан перебування в 
активній дії 

 

дієслівна форма який (що) 
+ дієслово 

який (що)деформує  
який (що)деформував 

 

активний 
учасник дії 
(суб'єкт дії) 

 -ач, 
-ник, 
-ар, 
-ій, 
-ець 

деформувач 
деформувальник 

кресляр  
рушій  

гравець 

 

 

неперехідна 

дійова здатність 

прикметник -кий, 

-ливий, 

-учий,  

-авий, 

-ивий 

повзкий 

натисковий 

повзучий 

 лукавий 

лінивий 

стан перебування в 

неперехідній дії 

 

 

дієслівна форма 

який (що) + дієслово 

який (що) повзе 
який (що) тече 

який (що) росте 
який (що) біжить 

дієприкметник -лий зміцнілий 

зрослий 

виконавець 
неперехідної дії 

(суб'єкт не-
перехідної дії) 

імениник -ливець, 
-ак,  
-ун 

мінливець 
повзун 
бігун 
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Дія Поняття Частина мови Суфікс Приклад 

перехіна 

 

 

пасивна 

дійова 

здатність 

прикметник 

(від дієслова 

із префіксом) 

-ний, 

-овний, 
-енний, -

анний 

стисний 

спрямовний 
вирівненний 
здоланний 

стан, 
перебування в 
пасивній дії 

дієприкметник -ений, 

-аний, 
-утий,  
-итий,  

-ований,  
-овуваний 

випрямлений 

стисканий 
стиснутий 
оповитий 
сформульований 
заблоковуваний 

 пасивний 
учасник дії 
(суб'єкт дії) 

іменник -анець, 
-анка, 
-енець, 

-нь 

стисканець 
стисканка  
учень 

непере-
хідна 
 

 

 

 

неперехідна 
дійова здатність 

прикметник -кий,  
-ливий, 

-учий, 
- авий, 
 -ивий 

формівкйй 
стисливий 
стискучии 
стискавші 

стан 
перебування 
в неперехідній 
дії 
 

 

дієслівна форма 
який (що) + дієслово 

який (що) 

стискається 

дієприкметник -лий стислий 

виконавець 
неперехідної дії 
(суб'єкт не-
перехідної дії) 

іменник -ливець, 
-ак, 
-ун 

стисливець 
стискун 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 4 

 



 114 

Дія Поняття Частина мови Суфікс Приклад 

 

 

пасивна дійова 
здатність 

прикметник  
(вид дієслова із 
префіксом) 

-ний, 
-онний, 
-онний, 
-анний 

відтворний 
вираховний 
нестцсненний 
здоланний 

стан 

перебування 

в пасивній дії 

дієприкметник -ений, 

-аний, 
-утий, 
-итий, 

-ований, 
-овуваний 

стиснений 

перестисканий 
стиснутий 
оповитий 
сфабрикований 
сфабриковуваний 

пасивний 
учасник дії 
(об'єкт дії) 

іменник -анєць, 
-анка, 
-енець, 

-нь 

стисканець 
стисканка 
змінюванець 
стискань 
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Тема: Особливості використання граматичних форм 

прислівників та прийменників у професійному мовленні. 
 

1. Особливості використання прислівників у ділових паперах. 

2. Особливості використання прийменників у ділових паперах. 

 

  1. Особливості використання прислівників у ділових паперах. 

1. Разом пишуться: 

а) складні прислівники, утворені сполученням прийменника з 

прислівником: віднині, відтепер, доконче, донині, дотепер, забагато, задовго, 

занадто, набагато, навічно, надалі, надовго, назавжди, назовсім, наскрізь, 

насправді, невтямки, негаразд, отак, отам, отуди, отут, підтюпцем, повсюди, 

подекуди, позавчора, позаторік, понині, потроху, удвічі, утричі; 

б) складні прислівники, утворені сполученням прийменника з 

іменниковими формами, у тому числі дієслівного та прикметникового 

походження: безвісти, безперестанку, (у-)вбік, (у-)ввечері, (у-)ввіч, (у-) вволю,  

(у-)вголос, (у-)вгорі, (у-)вбрід, (у-)вгору, (у-)вдалечині, (у-)вдалечінь, (у-)вдень, 

(у-)вдома, (у-)взимку, (у-)взнаки, (у-)вкрай, (у-)вкупі, (у-)влад, (у-)влітку,           

(у-)внаслідок, (у-)внизу, (у-)вночі, (у-)вдень, (у-)вперед, (у-)впереміж, (у-)вплав, 

(у-)вплач, (у-)впоперек, (у-)впору,(у-)впродовж, (у-)вподовж, (у-)враз,               

(у-)вранці,(у-)врешті, (у-)врівень, (у-)врівні, (у-)врозкид, (у-)врозліт, (у-)врозсип, 

(у-)впереміш, (у-)врозтіч, (у-)врукопашну, (у-)вряд, (у-)всередині, (у-)вслід,               

(у-)всмак, (у-)вщерть, (у-)вщент, (у-)вшир, відразу, довіку, довкола, довбні, догори) 

додолу, докупи, донизу, досередини, дотла, дощенту, заміж, замужем, заочі, 

запанібрата, запівніч, зараз, заразом, зарані, зарання, засвітла, збоку, зверху, 

звіку, згори, здуру, ззаду, зісподу, знизу, зозла, зокола, зразу, зранку, зрання, 

зрештою, зроду, зряду, зсередини, ізвечора, набік, наверх, наверху, навесні, 

навиворіт, навиліт, навідліг, навідріз, навік, нагору (але на-гора), надвечір, 

надворі, надголодь, надзелень, надмір, надміру, назад, назахват, наздогад, 

назустріч, наїздом, наниз, нанизу, наостанок, наостанку, напам'ять, наперебій, 

напереваги, наперед, наперекір, напереріз, напівдорозі, напідпитку, напоказ, 

наполовину, напохваті, наприклад, напровесні, напрокат, напролом, напропале, 

нараз, нарешті, нарозхват, насилу, наскоком, наспід, наспіх, насподі, 

насторожі, наяву, обік, обіч, одвіку, опівдні, опівночі, опліч, підряд, підстрибом, 

побіч, поблизу, поверх, повік, поволі, подумки, позаду, поночі, попліч, поруч, 

поряд, посередині, почасти, пошепки, поспіль, скраю, спереду, спочатку; 

в) складні прислівники, утворені сполученням прийменника з 

прикметниковими формами: віддавна, востаннє, (у-)вручну, догола, доземно, 

допізна, досуха, дочиста, завидна, замолоду, заново, зблизька, звисока, згарячу, 

злегка, зліва, знову, зрідка, напевне, нарівні, нарізно, нашвидку, помалу, 

помаленьку, порізно, посередньо, потиху, сповна, спроста, сп'яну; 

г) складні прислівники, утворені сполученням прийменника із 

займенником: (у-)внічию, (у-)втім, навіщо, нащо, передусім, почім, почому; але: 

до чого, за віщо, за що та ін. в ролі додатків; 
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д) складні прислівники, утворені сполученням прийменника з 

числівником: (у-)вдвоє, (у-)втроє і под.; (у-)вперше, (у-)вдруге і под.; надвоє, 

натроє та под.; (у-)вдвох, (у-)втрьох і под.; водно, заодно, поодинці, спершу (але: 

по-перше, по-друге й под.); 

 є) складні прислівники, утворені сполученням кількох прийменників із 

будь-якою частиною мови: (у-)вдосвіта, завбільшки, завглибшки, завдовжки, 

завтовшки, завчасу, завширшки, знадвору, навзнак, навкидьки, навколо, навкруги, 

навкулачки, навмисне, навпаки, навперейми, навприсядки, навпростець, навряд, 

навскач, навскіс, навскоси, навсправжки, навстіж, навтікача, навздогін, наосліп, 

наздогін, навпочіпки, напередодні, напоготові, позавчора, попідруки, 

попідтинню, притьмом, спідлоба, спозаранку; 

ж) складні прислівники, утворені з кількох основ (із прийменником чи 

без нього): босоніж, вірогідно, воднораз, водносталь, водночас,                  (у-

)втридорога, ліворуч, мимоволі, мимоїздом, мимохідь, мимохіть, насамперед, 

натщесерце,  нашвидкуруч, обабіч, обіруч, очевидно, повсякдень, повсякчас, 

праворуч, привселюдно, самохіть, спозаранку, стократ, стрімголов, тимчасово, 

чимдуж, чимраз; 

и) складні прислівники, утворені сполученням часток аби-, ані-, де-, чи-, 

що-, як- із будь-якою частиною мови: абияк, аніде, деколи, чимало, щовечора, 

щодня, якраз, якнайкраще та ін, 

Але: аби тільки, дарма що, поки що, чи що, як коли, як слід, як треба. 

Слід відрізняти складні прислівники від прийменників або часток з іншими 

частинами мови, коли останні зберігають у реченні свої функції, отже, і пишуться 

окремо: 

Забагато працювати                   За багато років уперше зайшов. 

Стало набагато легше.               Зала на багато місць. 

Насилу доїхали.                  Покладався лише на силу. 

Ми чуємо це вперше.                  Постукав у перше вікно.  

Нащо було починати справу?     На що ви натякаєте? 

Утім, я не заперечую.                 У тім краю завжди весна.  

Він повернув убік.        Ударив у бік. 

Надіслав листа додому.       Підійшов до дому. 

2. Окремо пишуться:  

а) прислівникові сполучення, що складаються з прийменника (іноді із 

часткою) та іменника, у яких останній зберігає своє лексичне значення й 

граматичну форму: без відома, без жалю, без кіпця, без кіпця краю, без краю, 

без ладу, без ліку, без мети, без наміру, бел потреби, без прокиду, без промаху, 

без просипу, бав пуття, без сліду, без смаку, без сумніву, без толку, без тями, 

без угаву, без упину, без черги; 

в(у) затишку, в(у)міру, в(у) нагороду, в(у) ногу, в обмін, в обріз, в(у) 

позику, в(у) цілості; 

до біса, до вподоби, до гурту, до діла, до загину, до запитання, до краю, 

до крихти, до ладу, до лиха, до лиця, до міри, до ноги, до обіду, до останку, до 

пари, до пня, до побачення, до пори, до пуття, до речі, до решти, до сих пір, до 

смаку, до смерті, до снаги, до сьогодні; 
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за кордон, за кордоном, за рахунок; 

з болю, з відома, з діда-прадіда, з давніх давай, з маху, з огляду, з переляку, 

з радості, з розгону; 

з-за кордону; 

на бігу, на біс, на вагу, на весну, на віки вічні, на вибір, на видноті, на 

відчай, на відміну, на відмінно, на віку, на голову, на диво, на дозвіллі, на жаль, 

на зло, на зорі, на зразок, на льоту, на мить, на ніщо, на око, на поруки, на 

прощання, на радість, на радощах, на руку, на самоті, на світанку, на скаку, 

на славу, на слово, на сміх, на совість, на сором, на ходу, на шкоду, на щастя, 

на чолі; 

над силу; не з руки; ні на гріш; 

під боком, під гору, під силу, під час, під вечір; 

по весні, по закону, по змозі, по знаку, по можливості, по пам'яті, по 

правді, по силі, по совісті, по сусідству, по суті, по черзі, по честі, по щирості; 

у вигляді, у вічі, у поміч, у стократ; 

уві сні, через силу; 

б) сполучення, що мають значення прислівників і складаються з двох 

іменників (числівників) та прийменників (або без них): від ранку до вечора, день 

у день, (і)з боку на бік, (і)з дня на день, один по одному, один в один, раз по раз, 

раз у раз, рік у рік, (і)з року в рік, сам на сам, час від часу, (і)з кінця в кінець, (і)з 

краю в край, (і)з ранку до вечора, честь честю, одним одно, нога в ногу, один 

одинцем; 

в) сполучення, що мають значення прислівників і складаються з 

узгоджуваного прикметника (числівника, займенника) й іменника: другого дня, 

таким чином, темної ночі, тим разом, тим часом (але тимчасом як); 

г) прислівники, утворені сполученням прийменника з повним 

прикметником чоловічого чи середнього роду: в основному; (у)в цілому 

д) прислівники, утворені сполученням прийменника по зі збірним 

числівником: по  двоє, по троє, по четверо тощо; 

е) фразеологічні сполучення в ролі прислівників: дорогою душею, ні світ 

ні зоря, на віки вічні. 

3. Через дефіс пишуться: 

а) складні прислівники, утворені від прикметників і займенників за 

допомогою прийменника по із закінченням –ому або (-к)и: по-козацькому        

(-ки), по-господарському (-ки), по-християнському (-ки), по-іншому, по-своєму, 

по-сусідському (-ки); також по-латині; 

б) складні прислівники, утворені від порядкових числівників за 

допомогою  прийменника по: по-перше, по-друге, по-третє й т. д.; 

в) неозначені складні прислівники з частками будь-, -небудь, казна-,    

-то, хтозна-: будь-де, будь-коли, будь-куди, де-небудь, куди-небудь, як-небудь, 

казна-що, аби-то, так-то, хтозна-як; 

г) складні прислівники, утворені з двох однакових, синонімічних або 

антонімічних прислівників: далеко-далеко, і ледь-ледь, ледве-ледве, ось-ось; 

один-однісінький, давним-давно, (у)врешті-решт, геть-чисто, гидко-бридко, 

повік-віків, зроду-віку, тишком-нишком, рано-вранці,  часто-густо, (у)вряди-
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годи, десь-інде, десь-інколи, сяк-так; більш менш(е), видимо-невидимо(але: 

одним одна, один одним, (у) все одно, (у) все рівно, кінець кінцем, сама самотою).  

4. Через два дефіси пишуться складні прислівники, утворені 

повторенням часток або повторенням слова зі службовими компонентами 

всередині: будь-що-будь, віч-на-віч, (у)всього-на-всього, де-не-де, коли-не-коли, 

пліч-о-пліч, хоч-не-хоч, як-не-як. 

 

2. Особливості використання прийменників у ділових паперах. 

1. Разом пишуться: 

а) складні прийменники, утворені сполученням одного чи 

декількох простих прийменників: задля, заради, навпроти, насеред, наскрізь, 

окрім, опріч, поза, понад, поперед, попереду, посеред, проміж, побіля, попід, 

попри, поміж, щодо; 

б) складні прийменники, утворені сполученням одного чи 

декількох прийменників із будь-якою частиною мови, частіше з прислівником 

(відприслівникові): (у-)внаслідок, (у-)впродовж, (у-)всупереч, (у-)вслід, довкола, 

замість, навкруги, навпроти, напередодні, наперекір, навколо, назустріч, 

наприкінці, осторонь, поперек, позад, позаду, поруч, завдяки. 

2. Через дефіс пишуться складні прийменники з початковими з-, із-: 

(і)з-за, (і)з-над, (і)з-під, (і)з-перед, (і)з-поза, (і)з-поміж, (і)з-понад, (і)з-попід, 

(і)з-посеред, (і)з-проміж,(і)з-між, (і)з-серед. 

3. Окремо пишуться прийменникові сполучення: (у)в разі, у зв’язку з, 

(у)в напрямі до,(у)в силу, (у)в результаті, під час, під кінець, подібно до, що ж 

до, відповідно до, згідно з, з допомогою, за рахунок, залежно від, незалежно від, 

незважаючи на,  починаючи з. 

Сфера вживання прийменників у діловій мові необмежна, але варто 

врахувати декілька застережень. Виражаючи смислові відношення між словами 

не самостійно, а спільно з відмінковими закінченнями іменника або 

займенника, вони утворюють прийменниково-відмінкову конструкцію. Часто 

прийменниково-відмінкові форми синонімічні безприйменниково-відмінковим. 

Порівняйте:  

а) (значення причини) занепокоєні з приводу дій — занепокоєні діями;  

б) (просторове значення) прямувати по степах — прямувати степами. 

Існує розгалужена система синтаксичних синонімів зі значенням різних 

відношень:  

 — просторових: при заводі, від заводу, на заводі, біля заводу, перед 

заводом, до заводу, із будинку, зі станції, (і)з полів, посеред поля, над полем, край поля, 

поперед нас, поза стінами, попід парканом, (і)з-під  каменя, понад землею,   через 

поле, уздовж дороги, крізь отвір, навпроти президії, побіля стіни, проміж 

цеглинами, (і)з-загори; 

—часових: від часу проголошення, близько години, за гетьманщини, до 

реформ, (у)впродовж століття, проти ночі, під час панування, напередодні 

свят, наприкінці доби, (і)з часу створення, у(в) радянський період, протягом 

ночі, через день, об обідній порі, о восьмій годині, за хвилину, під час 
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колективізації, після перебудови; 

—причинових: у(в) силу обставин, (і)з пагоди ювілею,  через хворобу, від 

перемоги зрадіти, за умов, в обставинах, у зв'язку з відпусткою, (у)внаслідок 

пожежі; 

—мети: задля успіху, на випадок, щодо покращення, про всякий випадок, 

для звіту, ради успіху, заради спільної мети; 

—допустовості: (у)всупереч правил, наперекір заборонам, замість мене, 

окрім роботи, опріч правил, у(в) разі потреби, незважаючи на попередження, 

попри труднощі, відповідно до умов, при нагоді та інші. 

Національна специфіка мови виразно позначається безпосередньо на її 

прийменниковому керуванні. 

Значна кількість помилок трапляється при побудові словосполучень із 

прийменниками в перекладах з російської мови ділових паперів. 

Наприклад; прийменник по в українській мові здатний брати участь у 

вираженні певної кількості значень, різноманітних відтінків та найперше 

позначає розподільне (дистрибутивне) відношення. Для його позначення 

використовують лише дві конструкції: тричленна структура по + 3. відмінок 

числівника + Р. відмінок іменника та по + М. відмінок іменника. Ці моделі, 

утворюючи один взірець зі спільним значенням, слугують визначенням міри 

при процесі розподілу чогось на певну кількість чи між декількома особами, 

предметами, наприклад  розпаювати по  три гектари, визбирувати по зернині, 

заплатити по тисячі гривень, придбати по кілька примірників. 

Відтінок згаданого значення помітний у конструкціях, що виражають 

просторові відношення, зокрема місцеперебування. Прийменниково-відмінкова 

форма може визначати поширення дії на певному просторі або ж її 

повторюваність, а також розташування об'єкта в декількох точках поверхні чи 

всередині кількох об'єктів, наприклад: порядкує по господі, снігопади пройшли 

по області, обговорюють по кабінетах. Ця ж конструкція вживається для 

вказівки на рух по поверхні предмета або в межах якогось простору, до того 

ж коли рух відбувається у багатьох напрямках, наприклад: в'ється по 

стовбуру, сунеться по стіні, пройду по дошці, їхав по шосе. 

У деяких словосполученнях (без зміни значення) паралельно з іншими 

прийменниками, що виступають синтаксичними синонімами або без них (по 

завершенні навчання — після завершеним навчання, стріляти по мішені — 

стріляти в мішень, простувати по слідах — простувати слідами; 

пересуватися по пустелі -- пересуватися пустелею). У конструкціях з 

іменниками в 3. відмінку при вказуванні на предмет, місце, простір, час, що 

є межею поширення певної дії або ознаки (вантажівка загрузла по фари — 

загрузла до фар, резервуари були повні по краї — повні до країв, степи до 

Дніпра — степи по Дніпро, відпочивати до цього часу — по цей час). 

Нормативними є також поєднання прийменника по: 

1) у складних прислівниках з іншими частинами мови: 

— з іменниками (по можливості, по суті, по батькові та под.); 

— із прикметниками (по-господарськи, по-домашньому та под.); 

— із займенниками (по-нашому, по-своєму та под.); 

— із числівниками (по троє, один по одному, по-друге та под.); 
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2) з іменниками в М. відмінку: 

— зі значенням мети (послали по інструктора, пішли по воду); 

— зі значенням місця чи напрямку, де відбувається дія (пляма розповзлася по 

стелі, трансляція по телебаченню); 

— зі значенням певних стосунків, взаємин (товариш по парті, дядько по 

батькові); 

— зі значенням місця поширення дії (розпорядження по фабриці, чеканник 

по міді); 

— зі значенням розподільності (усі делегати отримали по подарунку, 

жінкам подарували по букету пролісків); 

3) із займенниками (по їхньому будинку, по цьому місцю та под.). 

В Інших випадках треба використовувати прийменники на, за, з, із, до, 

для, від, під, у (в), як, через, щодо та ін. або взагалі безприйменникові 

конструкції залежно від контексту. 

по предложению делегата        на пропозицію делегата 

по Вашему желанию     на Ваше бажання 

називать по имени     називати на ім'я 

концерт по заявкам     концерт на замовлення 

по требованию     на вимогу 

замечаиия по теме     зауваження на тему 

по местам (сели)     на місця (сіли) 

по обоим берегам     на обох берегах 

по первому зову     на перший заклик (поклик) 

обратиться по адресу    звернутися на адресу 

по собственному желанию   за власним бажанням 

по нашим подсчётам    за  нашими підрахунками 

поехал по назначению    поїхав за призначенням 

по успехам и честь    за успіхи й  шана 

по семейным  обстоятельствам  за сімейних обставин  

по течению (плыть)    за течією (пливти) 

действовать по правилам   діяти за правилами 

по ветру (расположиться)   за вітром (розташуватися) 

по зову сердца      за покликом серця 

расхождения по контракту   розбіжності за контрактом 

по согласию сторон    за згодою сторін 

по специальности     із фаху, за фахом 

по последней моде    за останньою модою 

по постановлению    за ухвалою 

по приказу директора    за наказом директора 

по договоренности    за домовленістю 

по итогам      за підсумками 

по необходимости    через необхідність 

по трем направленням    у трьох напрямках 

по совместительству    за сумісництвом 

по происхождвнию      із походження 
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по случаю празднования    з  нагоди святкування 

комиссия по вопросам        комісія з питань 

комиссия по спорту    комісія зі спорту 

обратиться по вопросу    звернутися з питання 

по вине      з вини 

конспект по математике   конспект із математики 

по многим причинам    з багатьох причин 

по собственной воле    із власної волі 

данные по учету      дані з обліку 

специалист по экономике   фахівець з економіки 

конференция по проблемі   конференція з проблеми 

по газетам (узнать)    з часописів (дізнатися) 

пришлось по вкусу    припало до смаку 

с 06.10.2001 по 01.05.2002    із 06.10.2001 до 01.05.2002 

производство по изготовлению           підприємство для виготовлення 

комиссия по расследованию    комісія для розслідування 

сектор по связям    сектор зв'язків 

действовать по обстоятельствам  діяти залежно від обставин 

задание не по силам    завдання не під силу 

по направленню к городу    у напрямку міста 

ответчик по делу    відповідач у справі 

осталось по наследству    лишилось у спадок (спадщину) 

по мере возможности    у міру можливості 

ударить по струнам    ударити у струни 

уехать по делу    поїхати у справі 

по обикновению    як звичайно (як завжди, 

як правило, зазвичай) 

по болезни (отпуск)    через хворобу (відпустка) 

по техническим причинам    через технічні причини 

по негодности списать    через непридатність 

(як непридатне) списати 

по ошибке      через помилку, помилково 

расходи по    витрати щодо 

по состоянию на 1 мая    станом на 1 травня 

по субботам    щосуботи, кожної суботи 

инструкция по использованию           інструкція щодо використання 

по прошествии срока        як вийде час (термін) 

по завершении    після завершення, завершивши 

по возможности     якщо (коли, як) можна 

по душам (общаться)           щиро, відверто (спілкуватися) 

по безналичному расчёту   безготівковим рахунком, 

                                                                 безготівково 

по факсу (отправил)    факсом (надіслав) 

по знакомству     завдяки знайомству 

по быстрой реке     швидкою річкою 
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документи по проверке    документи перевірки 

по достоинству (оценить)   належно (оцінити) 

по крайней (меньшей) мере   принаймні, щонайменше 

бюро по трудоустройству   бюро працевлаштування 

план по обслуживанию    план обслуговування 

действия по предупреждению   запобіжні дії, дії запобігання 

мероприятия по улучшению   заходи для (щодо) поліпшення 

по возможности скорее    якомога швидше 

по случаю купить     купити випадково 

Російські словосполучення з прийменником в українською мовою передаються за 

допомогою прийменників на, до, з, за, про, при, як, о та ін. або ж 

безприйменниковими конструкціями. 

в адрес     на адресу 

в виду (иметь)     на увазі (мати) 

в деревню (поехать)    на село (поїхати) 

в должность (вступать)   на посаду (ставати) 

в завершение     на завершення 

в расход (Списать)     на видаток (списати) 

в силу изложвнного     зважаючи на викладене 

в семи частях (отчет)    на  сім частин (звіт) 

в случає наводнення    на випадок повені 

в шесть зтажей      на шість поверхів 

в честь праздника    на честь свята 

в гости      на гостину 

в змиграции прожил    на еміграції прожив 

в праздники      на свята 

в изввстность (поставить)   до відома (довести), 

поінформувати 

в карман      до кишені 

в работу (вовлечь)    до роботи (залучити) 

в соответствии  с    відповідно до, згідно з 

в состав вошли      до складу ввійшли 

в пример (поставить)    за приклад (поставити) 

в пяти шагах      за п'ять кроків 

в разговорах прошло время   за розмовами минув час 

в те времена      за тих часів 

в моє отсутствие    за (під час) моєї відсутності 

в получении расписался    про одержання розписався 

в одиннадцать часов    об одинадцятій 

в течение виборов    упродовж виборів 

в большинстве     здебільшого 

в дальпейшем     наділі 

в двух словах     двома словами 

в дружбе (бить)     дружити 

в зависимости     залежно від 
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в негодность (пришло)    непридатним стало 

в обеднюю пору     обідньої пори 

в момент     миттєво 

в отдельности каждий    кожен зокрема 

в покое оставить     дати спокій 

в порядке верей     звичайна річ, зазвичай 

в последнее время     останнім часом 

в родстве (бить)     родичем (бути) 

в руки (себя взять)    опанувати себе 

в семь метров длиной    завдовжки сім метрів 

в силу (вступать)     набирати чинності 

в случае необходимости   якщо буде потреба 

в состоянии (исполнить)         спроможний (виконати) 

в равной мере     однаково 

в полной мере     цілком 

в частности     зокрема 

в некоторой мере     деякою мірою 

в той или иной мере    тією чи іншою мірою 

в достаточной мере    належною мірою (досить) 

в сторону (свернул)    убік звернув 

в сутках 24 часа     доба має 24 години 

в течение недели     протягом тижня 

в толк (взять)     збагнути 

в силу зложеного     зважаючи на 

у микрофона     перед мікрофоном 

Порушення синтаксичної норми також виникає через невмотивоване 

вживання прийменника при. 

Цей прийменник уживається часто паралельно з іншими прийменниками 

біля, коло, край, поруч. Наприклад, для позначення близькості до конкретною 

місця: при виході — коло виходу — біля виходу, край дороги, поруч мене. 

А на позначення епохи, періоду, часу, протягом якого відбувається дія, 

прийменниками за, під час: за царювання Романових — під час царювання 

Романових. 

Лише з прийменником при можливі конструкції: 

а) на передавання значення приналежності, певних стосунків до кого-, 

чого-небудь: При університеті працює дослідна станція; «Янкі при дворі 

короля Артура; Служу при штабі дивізії; 

б) на зазначення чого-небудь у будь-кого, будь-чого або присутність 

когось будь-де: Був при повній свідомості; Сьогодні я при зброї; Після гри 

залишився при своїх (грошах); Не можна лаятися при дітях; 

в) на вказування певних обставин або супутніх умов, за яких щось 

відбувається: Роздивитися при світлі сірника; При нульовій температурі випав 

сніг; При швидкості вітру 20 км/год.; Проголосували при повному мовчанні; 

Зателефоную при першій нагоді; При раптовій появі болю; 

Зроблю при бажанні; При виявленні кричущих порушень.    
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Значно ширший обсяг значень прийменника при в російській мові 

спричиняє автоматичне помилкове перенесення його до подібних українських 

конструкцій. Цього не слід робити оскільки в українській мові с різноманітні можливості, не 

змінюючи значення, передати зміст за допомогою інших прийменників, словосполучень, 

дієїприслівникового звороту чи шляхом розгорнутих конструкцій,наприклад: 

 

при реке раскинулся город       коло річки розляглося місто 

битва при Желтих Водах       битва біля Жовтих Вод 

он был все время при мне        він був весь час поруч (мене) 

при сем прилагаетея   до цього додасться 

при громких аплодисментах    під гучні оплески 

при первом появлении   (як) тільки з'явиться 

при участии    за участі 

при жизни (был) малоизвестен за життя (був) маловідомий 

при мемпературе    за температури 

при Вашей помощи   за Вашої допомоги, з Вашою 

     допомогою, завдяки Вашій допомозі 

при всех (наших) усилиях       попри всі (наші) зусилля це 

зто сделать невозможно        зробити неможливо 

при анализе собитий   аналізуючи події 

при обработке данних  коли опрацьовуються (у минулому — 

опрацьовувалися; у майбутньому                       

будуть опрацьовуватися) дані 

при наличии    за наявності 

(безопасность гарантирована  безпеку гарантовано за умов 

при соблюдении ( этих) правил дотримання (цих) правил 
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Синтаксичні норми сучасної української літературної мови 

у професійному у спілкуванні 
План 

1. Синтаксичні особливості офіційно-ділового стилю мови 
2. Вставні конструкції. 

3. Складні випадки узгодження і керування у професійному мовленні. 

 

1. Синтаксис це розділ граматики, який вивчає будову та значення 

словосполучень, сполучення слів, речень.  

Офіційно-діловий стиль, обслуговуючи сферу ділових, юридично -

правових, виробничо-економічних та дипломатичних стосунків, має характерні 

особливості. 

1. Діловий папір має, як правило, розповідний характер, тому питальні та 

окличні речення зустрічаються в документах досить рідко.  

2. Загальний зміст речення передає прямий порядок слів, який полягає в 

тому, що підмет ставиться перед присудком, узгоджене означення - перед 

означуваним словом, неузгоджене - одразу ж після нього, вставні слова, які 

пояснюють окремі поняття чи систематизують виклад, переважно ставляться на 

початку речення. Наприклад: Службові документи розрізняють за 

найменуванням, походженням, місцем виникнення, призначенням.  

3. Використання непрямого порядку слів у ділових паперах виправдане 

лише в тому випадку, коли логічний наголос падає на присудок (тоді присудок 

ставиться перед підметом). Повідомляємо, що замовлений Вами товар було 

відвантажено сьогодні на склад... згідно з умовами договору. 

4. Присудок ставиться переважно у формі теперішнього часу зі значенням 

позачасовості, постійності. Великого поширення набули пасивні конструкції, в 

яких вибір присудка часто буває досить обмеженим у зв'язку з лексичним 

значенням підмета. Наприклад: Вимоги до якості задовольняються. Такі 

речення утворюються за певними моделями, доцільність яких перевірена 

тривалою практикою.  

5.  Одним з характерних проявів ділового стилю є нанизування відмінків, 

тобто розміщення кількох слів підряд в одному відмінку, найчастіше в 

родовому або орудному. Наприклад: Господарські об'єднання можуть 

самостійно розв'язувати важливі питання науки, техніки, управління.  

6.  Довжина і складність будови простого речення збільшується також за 

рахунок віддієслівних іменників і тих зворотів, яких ці іменники вимагають 

після себе. 

7.  Поширені пасивні конструкції із дієсловами на -ться, які вказують на 

позачасовість дії:виплати нараховуються, проект обговорюється, відділ 

підпорядковується, ректорат клопочеться. 

8. Синтаксис ділової документації характеризується вживанням 

інфінітивних конструкцій у реченнях резолютивного змісту. У розпорядчій 

документації рекомендується вживати дієслова інфінітивної форми 

(затвердити, попередити). Наказові форми дієслова (наказую, пропоную) 

вживаються лише в першій особі однини.  



 126 

9. Документ лише тоді логічно бездоганний, коли в ньому витримано 

ієрархію підпорядкування понять. Тому до однорідних членів речення в ньому 

ставляться досить жорстокі вимоги. 

· У ролі однорідних не виступають слова, що виражають родові (ширші) 

та видові (вужчі) поняття. Наприклад: У цьому році було посіяно зернових 500 

га, ячменю 30 га, кукурудзи 400. Треба було б: у цьому році було посіяно 

зернових 500 га, у тому числі ячменю 30га, кукурудзи 400. 

· Не можна будувати однорідного ряду зі слів, близьких за значенням або 

тотожних: Інфляція, знецінення грошей призвели до скрутних наслідків в 

економіці. 

· Не слід вживати як однорідні ті слова, що виражають різнопланові, 

тематично не пов'язані поняття: У резолюції висловлені висновки і побажання, 

які ми повинні врахувати. Побажання можна висловити, висновки –

 зробити. Моє враження від цієї особи і ставлення до неї... 

· Якщо при однорідних членах є узагальнююче слово, то воно повинне 

стояти у тому ж відмінку, що й однорідні члени речення. Порівняймо: База 

одержала такі товари (кого, що?): паперову тару, кольорову фарбу – На базу 

надійшли такі товари: паперова тара, кольорова фарба; У надрах України є 

багато корисних копалин: кам'яного вугілля, залізної руди, кам'яної солі – 

Україна багата корисними копалинами: кам'яним вугіллям, залізною рудою, 

кам'яною сіллю 

10. Особливістю офіційно-ділового стилю є переважне вживання 

непрямої мови. До прямої мови в офіційно-діловому стилі звертаються тільки 

в тих випадках, коли дослівна передача тексту необхідна (цитування 

документів, актів). 

11. В офіційно-діловому стилі активно вживаються безособові речення 

(Звертаємо Вашу увагу), речення з однорідними членами, а також активно 

вживаються пасивні конструкції (комісією встановлено...).  

12.  Довжина і складність будови простого речення збільшується також за 

рахунок віддієслівних іменників і тих зворотів, яких ці іменники вимагають 

після себе.  

13. Просте речення не завжди може відобразити складність взаємозв'язків 

між фактами, їх послідовність, тому в офіційно-діловому стилі мови активно 

вживаються складні речення, частіше складнопідрядні. 

Розташування простих речень у межах складного речення в ділових 

текстах таке: означальні підрядні речення звичайно ставляться поряд з тим 

іменником, до якого вони належать; обставинне підрядне речення 

розміщується перед головним, або одразу за ним, залежно від призначення. 
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Якщо треба наголосити обставини реалізації дії, тоді підрядне речення 

ставиться попереду, а якщо ж підрядне речення лише пояснює, посилює 

головну думку, то його можна ставити і після головного. 

Тенденція до стислості при викладі фактів впливає на будову складного 

речення та на кількість слів у ньому. 

  14. Типовими для ділових текстів є дієприкметникові та 

дієприслівникові звороти. Вони дають змогу чітко виявити логічне 

підпорядкування частини висловлюваної думки, а водночас і економніше 

висловлювати її, беручи на себе функції підрядного речення. 

· Тому дієприслівникові та дієприкметникові звороти ставляться на 

початок речення: Зважаючи на викладене вище, хочемо... 

· Для передачі часового, причинового, умовного значення 

дієприслівникові звороти замінюють підрядним реченням: Як вказувалося 

(говорилося) вище, треба... 

· Не бажано розпочинати кожне речення чи абзац документа 

дієприслівниковим зворотом. Їх варто заміняти підрядним реченням: Будучи 

директором фірми... – Як директор фірми... 

Вираження стрункості викладу, чіткості й логічності документа 

досягається за рахунок синтаксису, точніше – через бездоганне дотримання тих 

правил, які для ділового стилю є обов'язковими. 

 

2. Речення можуть ускладнюватися різними словами, словосполученнями 

й реченнями, які, не входячи до складу речення як його члени, надають 

висловлюванню різних додаткових відтінків, зокрема виражають ставлення 

мовця до повідомлення, вказують на його джерело або ж подають різні 

додаткові зауваження, уточнення, роз'яснюючи речення в цілому або окреме 

слово в ньому. Таким чином, речення, ускладнені вставними словами і 

вставленими конструкціями, за своєю структурою і семантикою досить 

різноманітні. Вони можуть містити компоненти, пов'язані як з усім реченням, 

так і з його окремою частиною. 

Компоненти, що ускладнюють речення цього типу, мають певні загальні 

властивості: по-перше, їх значення має додатковий характер щодо частини 

висловлювання, а по-друге, їм притаманні відносна відокремленість будови й 

особлива інтонація, що на письмі передається розділовими знаками (комами, 

тире, дужками, а іноді й їх поєднанням). Ускладнювальні слова і сполучення 

слів не нагадують собою членів речення, не вступають з ними ні в сурядний, ні 

в підрядний зв'язок, а тому звичайно об'єднуються в групу слів, граматично не 

пов'язаних з реченням, хоч останнім часом деякі вчені намагаються обґрун-

тувати такий зв'язок.  

Розглядувані слова і сполучення слів зазвичай поділяють на дві групи:  
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1) вставні слова й речення;  

2) вставлені конструкції. 

Вставними є такі конструкції, за допомогою яких мовець виражає своє 

ставлення до висловленої думки, як от: 

1. Виражає упевненість або невпевненість у тому, про що 

повідомляється: безперечно, звичайно, може, мабуть, зрозуміло, дійсно, певне 

(певно), здається, боюся, сподіваюся, очевидно та ін.: Вже почалось, мабуть, 

майбутнє. Оце, либонь, вже почалось. 

2. Вказує на порядок думок, послідовність їх викладу: по-перше, по-друге, 

до речі, далі, нарешті та ін.: Будинок готелю був, по-перше, високий і міцної 
старовинної кладки, а по-друге, наріжний. 

3. Дає емоційну оцінку повідомлюваному: на щастя, на жаль, на 
нещастя, дивна річ та ін.:Шкода, той час не вернеться ніколи. 

4. Вказує на джерело думки, характер висловлення: взагалі, іншими 

словами, можна сказати, так би мовити, як кажуть та ін.: А що ж, по-твоєму, 

чинити маємо. 

Вставні слова, як правило, вживаються на початку речення: Як 
зазначалося раніше, треба виходити із інтересів акціонерів; 

Вставні конструкції виражають: 

·  модальну оцінку (впевненість невпевненість, передбачення, 

можливість, неможливість, сумнів тощо) – безсумнівно, безумовно, звичайно, 

ймовірно, можливо, мабуть, здається, напевне, очевидно, без сумніву 
(Безумовно, цей проект найкращий серед представлених); 

· почуття людини у зв'язку з повідомленням (радість, здивування, 

співчуття, застереження тощо) – на щастя, на жаль, як навмисне, шкода (На 

жаль, ми змушені відмовити Вам у кредитуванні). 

· активізують увагу співрозмовника – чуєте, знаєте, дивись, погодьтесь, 

повірте, уявіть собі, майте на увазі, зверніть увагу, прошу вас, даруйте, між 

нами кажучи (Погодьтесь, ці висновки повною мірою задовольнили комісію ); 

· вказують на джерело повідомлення –  кажуть, повідомляють, за 

висловом, на думку, на нашу думку, по-моєму, по-нашому (На нашу думку, 

підприємство досягло запланованого високого рівня якості продукції); 

· допомагають упорядкувати думки, пов'язати їх між собою – по-перше, 

по-друге, нарешті, з одного боку, до речі, між іншим, навпаки, наприклад, 

отже, виявляється, зокрема, з рештою, повторюю (До речі, нашій фірмі 

доводиться розраховувати на власні сили)   

· виражають емоційність вислову, підкреслюють експресивність його –

 даруйте, пробачте, легко сказати тощо (Даруйте, але попри всі наші зусилля 

це зробити неможливо) 

Вставні конструкції не є членами речення, тобто не відповідають на 

жодне питання в реченні: Коні, кажуть, сліпнуть у шахтах — вставне слово. 
Кажуть люди, кажуть, що я файна дівка — присудок. 
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У реченні вставні слова виділяються комами. Якщо вставні конструкції 

входять до складу відокремлених членів речення, то вони не виділяються 

комами: Десь далеко, мабуть під Черніговом, глухо гули гармати. 

Якщо при вставних словах є сполучники, які до них належать, то вони 

виділяються разом зі сполучником: А може, власне, і не в тому справа. Якщо ж 

сполучник відноситься до інших членів чи до всього речення, то вставне слово 

обов’язково виділяється комами: А то ще кажуть: миска з крутими берегами. 
Або пустився берега чоловік. Або, нарешті, кажуть, берега дати. 

Зверніть увагу! Не є вставними і не виділяються комами такі слова: ніби, 

нібито, немовби, все-таки, адже, от, тільки, принаймні, навіть, між тим, за 

традицією, буквально, якби, майже, при тому, при цьому, часом, тим часом, до 
того ж, приблизно, якраз, як-не-як: Злива тривала майже годину. 

Вставлені конструкції 

Вставленими називаються такі конструкції, які вживаються для 

доповнення, роз’яснення чи уточнення предметного змісту речення: І живуть 

собі щасливо у коханні та миру. Ще й нікому (от що диво!) не завидують в 
миру. 

Вставлені конструкції передають додаткові відомості до змісту речення 

чи окремого його члена. Вони виділяються комами, тире або дужками. 

Найменшу відокремлюючу силу мають подвійні коми, потім — подвійне 

тире і найбільш сильний відокремлюючий знак — дужки: Улітку під вербою 
біля хати (як добре, що скінчилася зима!) княгиня почала дітей навчати. 

Невеликі вставлені конструкції, які стоять переважно в середині 

основного речення і мають з ним тісніший змістовий зв’язок, виділяються з 

обох боків тире: Не було ще такого літнього ранку, — хіба вже каміння з неба, 
— щоб дід Арсен, прозваний Бушлею, всидів дома.. 

3. Узгодження – це такий тип підрядного зв’язку, за якого залежне слово 

уподібнюється граматичним формам головного слова. У словосполученнях 

життєрадісна дітвора, наш дім, п’ятий день, написаний лист залежні слова – 

прикметник, займенник, порядковий числівник і дієприкметник – узгоджуються 

в роді, числі, відмінку з головним словом – іменником. Зміна форми головного 

слова потребує відповідної зміни залежного слова: життєрадісній дітворі, в 

нашому домі, п’ятого дня, написаного листа 

Залежно від того, повністю чи частково узгоджується залежне слово з 

головним, розрізняють узгодження повне й неповне. За повного узгодження 

всі форми залежного слова відповідають формам пояснюваного 

слова: далеке минуле (узгодження в роді, відмінку й числі), яскраві квіти 

(узгодження у відмінку і числі); замерзлі ріки (узгодження в числі). За 

неповного узгодження залежне слово уподібнюється головному тільки у 

формах відмінка і числа (місто Київ) або тільки відмінка (місто Суми). 

Для правильного оформлення висловлення важливо насамперед узгодити 

присудок з підметом. Для цього існують такі правила: 
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1. Якщо підмет виражений іменником і числівником, що закінчуються 

на одиницю (21, 31, 151, 1991 і под.), топрисудок вживається в однині: 

Двадцять один комп'ютер знайшов своє застосування на заняттях. 

2. Якщо підмет виражений іменником і числівником, що закінчується 

на два, три, чотири, то присудок вживається в однині: Чотири студенти 

пропустили заняття. Чотири студенти змагаються за першість. 

3. Якщо у складі підмета є числівник п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, то 

присудок ставиться чи у множині чи в однині, залежно від контекстового 

значення підмета: 

Коли підмет називає пасивні особи, предмети, що подаються у вигляді 

цілісної, нерозчленованої групи, присудок, як правило, ставиться в однині, 

наприклад: Шість суттєвих доповнень увійшло до резолюції зборів. 

Але, якщо підмет називає групу осіб, предметів, кожний із яких діє 

активно і самостійно, присудок переважно ставиться у множині: Шість 

аспірантів склали іспит достроково. 

4. Якщо у складі підмета є слова більшість, меншість, ряд, частина, 

багато, кілька, то присудок вживається в однині: Ряд випускників залишилось 

працювати в Національному університеті ім. Тараса Шевченка. Частина 

членів комісії дійшла до думки про припинення дії постанови. 

Може присудок вживатися в множині, якщо головні члени речення 

розділені підрядними реченнями або є однорідними: Ряд питань, які внесені на 

залік, будуть поставлені у письмовій формі. 

5. Якщо підмет виражений займенниками що, дехто, ніхто, ніщо та ін., 

присудок вживається в однині: Ніхто не заперечував. Якщо підмет виражений 

займенником хто, присудок подають у формі однини: Усі, хто не пройшов 

реєстрації, повинні з’явитися. 

 6. Якщо у складі підмета є прикладка, виражена іменником іншого, ніж 

підмет роду, то присудок узгоджується з підметом, а не з прикладкою: Музей –

 садиба Лесі Українки сподобався усім; Виставка-продаж відбулася; Школа-

інтернат відкрита з ініціативи. Вважається, що прикладкою є поняття вужче, 

видове, а підметом – ширше, родове поняття (виставка, вагон, музей, школа). 

7. Якщо у складі підмета є прикладка – власна назва (Фірма "Світоч"), то 

присудок узгоджується із загальною, родовою назвою: Фірма "Світоч" відома 

своїми прекрасними виробами в усьому світі. 

 8. Якщо підметом є незмінна власна назва або сполучення слів, то рід 

дієслова-присудка відповідає формі роду пропущеного іменника, що означає 

загальну (родову) назву: Сочі зустрічало нас теплом (місто); Широко 

розлилася повновода Янцзи (ріка). 

9. Якщо однорідні підмети розділені протиставними сполучниками (не – 

а, не тільки – а й, не лише – а й), присудок вживається в однині: Не тільки 

економічний, а й юридичний бік справи цікавив промисловців. 

10. Якщо підмет виражений сполукою іменника зі значенням сукупності 

(гурт, натовп, зграя, група, табун, стадо, рій тощо) в називному відмінку 

множини з іменником у формі родового відмінка, то присудок вживається в 

однині: Группа студентів відвідала виставку. 



 131 

 11. Якщо підмет виражений поєднанням слів багато, мало, чимало, кілька, 

декілька з іменником у родовому відмінку множини, то присудок найчастіше 

має форму однини: Пройшло в мовчанні кілька хвилин (М. Коцюбинський). 

 

12. Якщо підмет виражений абревіатурою, присудок узгоджується (у роді, 

числі) з головним словом у словосполученні, від якого утворено 

абревіатуру: Запорізька АЕС розпочала роботу у визначений графіком час. 

13. Якщо підмет, виражений займенником Ви (так звана пошанна 

множина), позначає однину (у формі Кл. відмінка), то узгодження з присудком 

здійснюється за ознакою числа, наприклад: Ви уклали річний кошторис?; 

Сьогодні Ви внесли доречну пропозицію. Але коли в реченні наявний складений 

іменний присудок із прикметниковою іменною частиною, він може вживатися 

як у формі множини, так й у формі однини: Ви призначені (призначений) на цю 

посаду. 

Не є нормативним в ОДС форма Вони та присудок у множині, коли 

йдеться про третю особу, тим паче в її присутності, наприклад: Знайомтесь. Це 

наш кращий програміст. Вони допоможуть вирішити... Треба було б 

сказати: Знайомтесь. Це наш кращий програміст Гліб Якович. Він допоможе 

вирішити... 

14. Якщо підмет позначає професію, посаду, звання, рід занять тощо, 

присудок узгоджується з власною назвою: Професор Ольга Іванівна 

розповідала голосно; Інженер Михайло Петрович креслив схему. 

 15. У реченнях з однорідними підметами присудок найчастіше має форму 

множини, але може мати й форму однини: В липні достигають суниця, малина, 

ожина, чорниця, черемха. В серпні відходить суниця, але з’являється 

брусниця, глід, горобина, кизил, шипшина (В. Бондаренко). 

 16. Коли підмет виражений іменником (або особовим займенником у 

називному відмінку та іменником/займенником) в орудному відмінку з 

прийменником, присудок вживається у множині: Батько й мати щогодини 

скрізь були біля дитини (О. Головко). Якщо ж дія стосується тільки першого 

компонента, то присудок має форму однини (інший предмет в орудному 

відмінку – додаток). Батько з сином розмовляв допізна. 

17. Коли підмет виражений сполуками типу хтось із нас, кожен з нас, 

хтось із них, кожен з них, присудок має форму однини: Майже кожен з нас 

має якийсь свій особистий талант (А. Осипов). 

Примітка. Якщо підмет-вигук, присудки, виражені словами, що мають 

категорію роду, вживаються у формі середнього роду: “Ура!” неслось далеко 

(С. Скляренко). 

Керування – це такий тип підрядного зв’язку, за якого головне слово 

вимагає від залежного певної відмінкової форми: переборювати втому, 

переборення втоми, купувати квіти, приходити до рідних, радісно дітям, 

розмовляти з вихователем. 

Керування може бути безпосереднім (безприйменниковим) і 

опосередкованим (прийменниковим): цінити доброту, хазяїн зеті, співати пісню 

і передаю через знайомого, жити для народу, розповідати з натхненням. 
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Розрізняють сильне і слабке керування. За сильного керування 

семантико-граматичні особливості головного слова вимагають 

обов’язкової появи залежного слова: зустрів товариша, копав криницю, 

виконав завдання, написав на папері. За слабкого керування семантико-

граматичні особливості головного слова не потребують обов’язкової появи 

залежного слова: цей зв’язок можливий, але не обов’язковий. Об’єктне 

значення залежного компонента може реалізуватися після першого об’єкта чи 

навіть третього. “Це так зване подвійне керування, один компонент якого 

перебуває в сильному зв’язку з опорним словом, інший – у слабкому”: 

привезти підручники машиною – привезти підручники (сильне), привезти 

машиною (слабке). Часто слабке керування реалізується залежним 

компонентом – іменником у формі орудного відмінка: засіяти поле пшеницею, 

носити воду відром, писати листа ручкою. 

Досить часто в ділових паперах трапляється неточність та двозначність 

формулювань, безпредметні й не дуже грамотні розмірковування, нечіткість у 

висловленні думки. 

Щоб уникнути таких помилок слід звернути увагу на сполучуваність слів 

у тексті документа. 

При дієсловах, які вимагають неоднакових відмінків від іменників, не 

вживається спільний додаток: Ми повинні прагнути до вдосконалення і повного 

опанування методів. Треба опанувати – методами, але вдосконалення – 

методів; Для організації роботи замало самого інформування, повідомлення 

фактів. Повідомляти – факти, інформувати – про факти. Спільний додаток 

неможливий. 

У стійких словосполученнях не замінюються окремі слова і не вводяться 

нові. Від цього словосполучення руйнується, а текст стає 

неграмотним: кожного взяло за самолюбство (перероблено вислів узяло за 

живе), для відома і для діла (перероблено до відома), для розуму і душі 

(перероблено до душі). 

Близькозначні слова (синоніми) можуть вимагати після себе неоднакових 

відмінків: повідомити директору (кому?) – інформувати директора (кого?); 

опанувати (що?) мову – оволодіти (чим?) мовою; властивий (кому?) – 

характерний (для кого?); сповнений (чого?) – наповнений (чим?); оснований (на 

чому?) – заснований (ким?); торкатися (чого?) – доторкатися (до чого?). 

Наприклад: нехай ці знання будуть властиві й характерні нам (властиві 

нам, але характерні для нас). 

Добираючи українські відповідники до російських, слід розрізняти мовні 

засоби: благодарить (кого?) – дякувати (кому?); причинять (что?) – 

завдавати (чого?); нуждаться (в чем?) – потребувати (чого?); подражать 

(кому?) – наслідувати (кого?). 

Напиклад: Голова подякував його (йому) за успіхи в роботі. 

Використання прийменників у російській і українській мовах неоднакове. 

Тому, слід звернути увагу на вживання прийменників, що їх вимагають 

дієслова: подготовиться (к чему?) – підготуватися (до чого?); стремится (к 

чему?) – прагнути (до чого?); предупреждать (о чем?) – попереджувати про 
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(що?); думать о (чем?) – думати про (що?); случилось по вине – трапилось 

через провину. 

В українській мові розрізняють такі види керування: 

1. Дієслівне – коли дієслово вимагає від іменника певного 

відмінка: вжити (чого?) заходів, запобігати (чому?) аваріям, заперечувати 

(що?) факти, повідомляти (чим?) телефоном, ігнорувати (що?) пропозицію, 

зазнати (чого?) поразки, наголошувати (на чому?) на головному, заслуговувати 

(на що?) на увагу, досягти (чого?) згоди. 

2. Іменне – іменники, утворені від дієслів вимагають певних 

відмінків: попередження (чого?) незаконних дій, завідувач (чого?) відділу, 

завідуючий (чим?) відділом, забезпечення (чим?) літературою, опанування 

(чого?) курсу, оволодіння (чим?) мовою, освоєння (чого?) комп'ютера, 

запобігання (чому?) злочинним заходам. 

Існують інші види іменного керування: пам'ятник (кому?) Шевченкові, 

магазин Михайла Вороніна. 

3. Прикметникове – коли прикметники керують формою іншого 

слова: характерний (для кого?, чого?) для директора, притаманний (кому, 

чому?) директору, властивий (кому?) менеджеру, хворий (на що?) на грип, 

багатий (на що?) на ідеї. 

Конкретної форми вимагають також прийменники прислівникового 

походження. Так, слова всупереч і завдяки вимагають давального 

відмінка: всупереч умовам, домовленості, вимогам; завдяки клопотанню, 

узгодженості, послугам. 

Прилягання – це такий тип підрядного зв’язку, за якого залежне слово є 

невідмінюваним (незмінним), а головне може бути як відмінюваною частиною 

мови, так і невідмінюваною. Підпорядковане слово визначає свою залежність 

від головного тільки за змістом та інтонаційно, для їх зв’язку не 

використовуються ні флексії, ні службові слова: читати вголос, розповідав 

хвилюючись, готовий працювати, дуже жаль, старанно вчитися. 

Отже, зв’язком прилягання приєднуються прислівники, дієприслівники та 

інфінітив. 
 

Загальні вимоги до складання документів. 
План 

1. Документ — основний вид ділового мовлення.  

2. Види документів та їх класифікація.  

3. Основні реквізити документів.  

4. Вимоги до складання та оформлення різних видів документів.  

5. Правила оформлення сторінки, рубрикація тексту, правила оформлення 

заголовків, виділення окремих частин тексту.  

 

1. Документ - основний вид ділового мовлення, що містить інформацію, 

«зафіксовану на матеріальному носії, основною функцією якого є зберігати та 

передавати її в часі та просторі» 

Документ - це матеріальний об'єкт, що містить у зафіксованому вигляді 

інформацію, оформлений у заведеному порядку й має відповідно до 
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законодавства юридичну силу. Юридична сила документа - це «властивість 

службового документа, надана чинним законодавством, яка є підставою для 

вирішення правових питань, здійснювати правове регулювання й управлінські 

функції». 

Документи виконують офіційну, ділову й оперативну функції, оскільки 

вони - писемний доказ, джерело відомостей довідкового характеру. 

Відтворюють документи на папері, фотоплівці, магнітній та перфострічці, 

дискеті, перфокарті, диску. 

У практичній діяльності установ, організацій і підприємств 

найпоширеніший текстовий документ, «зміст якого - мовна інформація, 

зафіксована будь-яким типом письма або певною системою звукозапису 

листування». 

Отже, вирізняють письмові та рукописні документи. 

Письмовий документ - текстовий документ, мовна інформація якого 

зафіксована будь-яким видом письма. 

Рукописний документ - це письмовий документ, створений способом 

нанесення знаків письма власноручно. 

До загальних функцій документа належать: 

Інформаційна — будь-який документ створюють для зберігання інфор-

мації, оскільки потреба її зафіксувати — причина укладання документа. 

Соціальна — документ є соціально значущим об'єктом, оскільки його 

появу спричинила та чи інша соціальна потреба. 

Комунікативна — документ виступає як засіб зв'язку між окремими 

елементами офіційної, громадської структури (закладами, установами, фірмами 

тощо). 

Культурна — документ є засобом закріплення та передавання культурних 

традицій, що найкраще можна простежити на великих комплексах документів 

(науково-технічної царини), де відображено рівень наукового, технічного й 

культурного розвитку суспільства. 

До специфічних функцій документа належать: 

Управлінська — документ є інструментом управління; ця функція 

притаманна низці управлінських документів (плановим, звітним, організаційно-

розпорядчим та ін., які спеціально створюють для реалізації завдань 

управління. 

Правова — документ є засобом закріплення і змін правових норм та 

правостосунків у суспільстві; ця функція є визначальною в законодавчих та 

правових нормативних актах, що створюються з метою фіксації правових норм 

і правостосунків, а також у будь-яких документах, які набувають правової 

функції тимчасово (для використання як судовий довід). 

Історична — коли документ є джерелом історичних відомостей про 

розвиток суспільства; цієї функції набуває певна частина документів лише 

після того, як вони виконають свою оперативну дієву роль і надійдуть до архіву 

для зберігання. 

 

2.Види документів визначають за такими ознаками: 
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найменуванням (назвою) - заяви, листи, телеграми, довідні службові 

записки, інструкції, протоколи та ін.; 

походженням - службові (офіційні) й особисті. 

Службові документи створюються організаціями, підприємстві ми та 

службовими (посадовими) особами, які їх представляють. І її і посадовою 

особою розуміють особу, яка здійснює функцію представника влади чи обіймає 

посаду, пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих або 

адміністративно-господарських обов'язків. 

Службові документи формуються в установленому порядку. 

Особисті документи створюють окремі особи поза сферою їх службової 

діяльності або виконанням службових обов'язків. До особистих також належать 

і ті документи, які містяться в приватному зібранні особи; 

місцем виникнення - внутрішні та зовнішні: 

Внутрішні документи мають чинність лише всередині тієї організації, 

установи чи підприємства, де їх складено. 

Зовнішні є результатом спілкування установи з іншими установами чи 

організаціями; 

призначенням - організаційні, розпорядчі, довідково-інформаційні, 

обліково-фінансові, господарсько-договірні, щодо особового складу; 

напрямком - вхідні й вихідні. 

Вхідний - це службовий документ, що надійшов до установи. 

Вихідний- це службовий документ, який надсилають іншій юридичній чи 

фізичній особі. 

формою - стандартні (типові) й індивідуальні (нестандартні). 

Стандартні - це документи, які мають однакову форму та заповнюються 

в певній послідовності й за суворо визначеними правилами (типові листи, 

типові інструкції, типові положення). 

Індивідуальні документи створюються в кожному конкретному випадку 

для розв'язання окремих ситуацій, їх друкують або пишуть від руки (протоколи, 

накази, заяви); 

строками виконання - звичайні безстрокові, термінові й дуже термінові. 

Звичайні безстрокові - це такі, які виконуються в порядку загальної 

черги. 

Термінові - зі встановленим строком виконання. До них належать також 

документи, які є терміновими за способом відправлення (телеграма, 

телефонограма). Якщо службовий документ потребує негайного виконання, 

передання тексту документа може здійснюватися також телефоном, телеграфом 

чи телефаксом. 

Дуже термінові - документи з позначенням «дуже терміново»; 

ступенем гласності - загальні, таємні, для службового користування 

(ДСК). 

Таємні документи мають угорі праворуч позначення «Таємно». 

Розголошення змісту такого документа призводить до кримінальної 

відповідальності.  
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Конфіденційним документам надається гриф обмеженого доступу «Для 

службового користування», що проставляється в правому верхньому кутку 

першої сторінки на відстані 104 мм від межі лівого берега. 

Регламентує роботу з такими документами Інструкція про порядок 

обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших 

матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є 

властивістю держави, затверджена Кабінетом Міністрів України від 27 

листопада 1998 року № 1893. На основі цієї Інструкції міністерства, інші 

центральні й місцеві органи виконавчої влади розробляють перелік 

конфіденційних документів; 

стадіями створення - оригінали, копії, витяг і дублікат. 

Оригінал - це основний вид документа, перший і єдиний його примірник. 

Він має підпис керівника установи й, у разі потреби, завірений штампом і 

печаткою. Оригінал першим набуває юридичної сили. 

Копія - це точне знакове відтворення змісту оригіналу чи іншого 

документа. На копії документа обов'язково робиться помітка «Копія» вгорі 

праворуч. Листуючись із підприємствами, організаціями й установами, у 

справах завжди залишають потрібні для довідок копії. Такі копії звуться 

відпуском. Оригінал і копія мають однакову юридичну силу. 

Витяг - копія офіційного документа, що відтворює деяку частину і 

відповідно засвідчена. 

Дублікат - повторний примірник офіційного документа, що має 

юридичну чинність оригіналу; 

складністю - прості (односкладові) й складні. Прості - містять 

інформацію з одного питання, складні - щодо двох і більше питань; 

строками зберігання - постійного, тривалого (понад 10 років) і 

тимчасового (до 10 років) зберігання; 

технікою відтворення - рукописні й відтворені механічним чи 

електронним способом; 

носієм інформації - оформлені на папері, диску, фотоплівці, магнітній 

стрічці, перфострічці. 

за юридичною силою – справжні (чинні, нечинні); підробні 

(фільсифікати) 

Сукупність процесів, що забезпечують документування управлінської 

інформації та організування роботи зі службовими документами називається 

діловодством. 
Сукупність взаємопов'язаних службових документів, застосовуваних у 

певній сфері діяльності чи галузі, називається системою документації. 

Документування управлінської діяльності полягає у фіксації за 

встановленими правилами на паперових або магнітних носіях управлінських 

дій, тобто у створенні документів. 

Підставою для створення документів на підприємствах, в установах і 

необхідність засвідчення наявності та змісту управлінських дій, передавання, 

зберігання і використання інформації протягом певного часу або постійно 

Документообіг - рух документів в установі, організації від часу їх 

створення чи одержання до закінчення виконання або надсилання. Сумарна 
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кількість документів, що надійшли в організацію, установу і створені ними за 

певний період, становить обсяг документообігу. 

Наукова дисципліна, що вивчає закономірності створення документів, 

розробляє методи оформлювання документів, принципи документообігу й 

побудови систем документації, називається документознавством. 

 

3.Національний стандарт України «Державна уніфікована системи 

документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. 

Вимоги до оформлювання документів» ДСТУ 4163 -2003 поширюється на 

організаційно-розпорядчі документи - постанови, розпорядження, накази, 

положення, рішення, протоколи, акти, листи тощо, створювані в результаті 

діяльності: 

• органів державної влади України, органів місцевого самоврядування; 

•підприємств, установ, організації та їх об'єднань усіх форм власності. 

Цей стандарт установлює: склад реквізитів документів; вимоги до змісту 

і розташування їх; вимоги до банків та оформлювання документів; вимоги до 

документів, що їх виготовляють за допомоги друкованих засобів. Вимоги його 

щодо оформлювання реквізитів можуть бути поширені на всі класи 

уніфікованих систем документації. Цей стандарт не поширюється на процеси 

створення та обігу електронних організаційно-розпорядчих документів. 

Кожний документ складається з окремих елементів, які називаються 

реквізитами. 

Реквізит службового документа - це інформація, зафіксована в 

службовому документі для його ідентифікації, організації обігу і/або надання 

йому юридичної сили. 

Сукупність реквізитів, розташованих у певній послідовності на бланку, 

називається формуляром. 

Формуляр-зразок - це модель побудови формуляра службового 

документа, що встановлює сферу його застосування, формат, розміри берегів, 

вимоги до побудови конструкційної сітки та реквізити. 

Державний стандарт України визначає такий склад реквізитів 

документів: 

01. зображення Державного герба України, герба Республіки Крим. 

02. зображення емблеми організації або товарного обслуговування). 

03. зображення державних нагород. 

04. код організації. 

05. код форми документа. 

06. назва організації вищого рівня. 

07. назва організації. 

08. назва структурного підрозділу організації. 

09. довідкові дані про організацію. 

10. назва виду документа. 

11. дата документа. 

12. реєстраційний індекс документа. 

13. посилання на реєстраційний індекс та дату вхідного документа, 
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 на якого дають відповідь. 

14. місце складання або видання документа. 

15. гриф обмеження доступу до документа. 

16. адресат. 

17. гриф затвердження документа. 

18. резолюція  

19.   заголовок дотексту документа. 

20.   відмітка про контроль. 

21.   текст документа. 

22.   відмітка про наявністьдодатка. 

23.   підпис. 

24.   гриф погодження документа. 

25.   візи документа. 

26.   відбиток печатки. 

27.   відмітка про засвідчення копій. 

28.   прізвище виконавця і номер його телефону. 

29   відмітка про виконання документа і направлення його до справи. 

30.   відмітка про наявність документа в електронній формі. 

31    відмітка про надходження документа до організації від адресата. 

32.   запис про державну реєстрацію. 

Склад обов'язкових реквізитів у разі потреби може бути доповнений 

такими відомостями: розписка виконавця про одержання документа; хід 

виконання. 

У різних типах документів склад реквізитів неоднаковий: він залежить від 

змісту, призначення і способу оброблення документа. 

Кожному реквізиту відведене певне місце, що робить документи 

зручними для зорового сприйняття, спрощує їх опрацювання. Документи, що їх 

складають в установі, організації, повинні мати такі обов'язкові реквізити: 

 назву організації (07); 

 назву виду документа (10) (не зазначаючи у листах); 

 дату (11); 

 реєстраційний індекс документа (12); заголовок до тексту (19); 

 текст документа (21); 

 підпис (23). 

Оформлюючи різні види документів відповідно до нормативних доку-

ментів, крім зазначених обов'язкових реквізитів, використовують такі: 01, 02, 

03,04, 05, 06, 08, 09,13,14, 15, 16,17,18,22,24,25,26,27,28,29,30,31,32. У 

документах, що їх оформлюють на двох та більше сторінках, реквізити 22-28 

проставляються після тексту (21), а 29-31 - на нижньому березі першої 

сторінки. 

 

4. Вимоги до складання та оформлення різних видів документів.  

 

ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ ТА РОЗТАШУВАННЯ РЕКВІЗИТІВ  

Під час оформлювання документів треба дотримуватися головних 

правил їх складання, що передбачають правильне написання реквізитів, і 
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розміщення на бланку документа або чистому аркуші паперу. Додержання цих 

вимог надає документові юридичної чинності. 

Реквізити Розташовування та правила оформлювання 

01 - Державний Герб 

України Герб 

Автономної 

Республіки Крим 

Державний герб України зображують відповідно до 

Постанови Верховної Ради України «Про Державний 

герб України», герб Автономної Республіки Крим - 

відповідно до нормативно-правових актів Автономної 

Республіки Крим. На бланках з кутовою розташованістю 

реквізитів розмішують на верхньому березі бланка над 

серединою рядків з назвою організації, на бланках з 

поздовжньою розташованістю реквізитів - у центрі 

верхнього берега. Розмір зображення: висота - 17 мм, 

ширина - 12 мм. 

02 - Емблема орга-

нізації або товарного 

знака (знака обслу-

говування) 

На лівому березі бланка на рівні назви організації. 

Емблему не відтворюють, якщо є зображення 

Державного герба України. Зображення емблеми реє-

струють згідно з установленим порядком. На бланках 

недержавних організацій дозволено розташовувати 

зображення емблеми на верхньому березі документа на 

бланках документів державних організацій - зображення 

Державного герба. Не можна на бланку замінювати 

назву організації зображенням емблеми, навіть якщо 

назву повністю відтворено в емблемі. 

03 - Зображення 

нагород 

На лівому березі бланка на рівні реквізитів 07 і 08. 

04 - Код організації Після реквізиту «Довідкові дані про організацію» (09) 

відповідно до Єдиного державного реєстру підприємств 

та організацій України (ЄДРПОУ). 

05 - Код форми 

документа 

Вище реквізиту назва виду документа (10) згідно з ДК 

010.-98 «Державний класифікатор управлінської 

документації». Кодове позначення конкретного виду 

документа складається із семи цифрових знаків 

Наприклад, код доповідної записки - 0204003. у якому - 

02 - позначення класу, 04 - позначення підкласу в межах 

цього класу, 003 - реєстраційний номер уніфікованої 

форми документа (УФД). 

06 - Назва організа-

ції вищого рівня. 

Посередині сторінки над назвою організації - автора 

документа. Зазначають скорочено, якщо відсутні: 

офіційно зареєстроване скорочення - повністю. 

07 - Назва організа-

ції - автора доку-

ментта 

Окремим рядком у центрі. Ця назва повинна відповідати 

назві, зазначеній в установчих документах організації. 

Скорочену назву організації зазначають тоді, коли її 

офіційно зафіксовано в Статуті. Подають її в дужках (чи 

без них) нижче повної назви. 

08 - Назва філії, Розміщують нижче реквізиту 07. Зазначають тоді, коли 
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територіального від-

ділення,структурно-

го підрозділу 

структурний підрозділ є автором документа. 

09 - Довідкові дані 

про організацію: 

поштова адреса, 

номери телефонів, 

факсів, телексів, ра-

хунків у банку, 

адреса електронної 

пошти 

Нижче назви організації або структурного підрозділу 

відповідно до поштових правил: вул. Солом'янська, 24, 

м. Київ, 03110  

Тел. 217-27-17. факс 277-36-55  

Е-mail: @ dkau.ldev.ua 

На бланку може вказуватися номер розрахункового 

рахунка у відділенні банку: розрахунковий рахунок № 

12346893 в Укргазбанку м. Києва МФО № 421830 

10 - Назва виду 

документа 

Нижче реквізитів „Назва організації"' та „Назва струк-

турного підрозділу": на кутовому бланку - без відступу 

межі лівого берега, а на повздовжньому - центровано. 

Назва має відповідати переліку форм документів згідно 

з ДКО10 та назви інших документів, що відповідають 

організаційно-правовому статусові організації. У листах 

назву виду документа не зазначають. 

11 - Дата документа Реквізит, що вказує на час створення і (або) підписання, 

затвердження, прийняття, зареєстрування службового 

документа. На бланках дату ставлять нижче назви 

документа поряд із реєстраційним індексом на 

спеціально відведеному місці. Якщо документ складено 

не на бланку, то дату ставлять під текстом без відступу 

від межі лівого берега. Елементи дати наводять 

арабськими цифрами в один рядок у послідовності: 

число, місяць, рік: 12.07.2010 Дату дозволено 

оформлювати у послідовності: рік, місяць, число: 

2010.11.07. Цей спосіб використовують у службовому 

листуванні з іноземними партнерами, оскільки це 

відповідає міжнародній системі датування документа. 

Це - цифровий спосіб оформлювання дати. У 

нормативно-правових актах і фінансових документах 

застосовують словесно-цифровий спосіб оформлювання 

дати: 17 грудня 2009 року. Якщо порядковий номер 

місяця або числа складається з однієї цифри, то перед 

нею проставляють 0 (нуль): 07.09.2009, 03.12.2010. 

Обов'язковому датуванню і підписанню підлягають усі 

службові відмітки на документах, пов'язані з їх 

погодженням та виконанням (резолюції, погодження, 

візи, відмітки про виконанням документа й відправлення 

його до справи). 

12 - Реєстраційний 

індекс документа 

Це умовне цифрове позначення, яке надають доку-

ментам під час його реєстрації. Складається з його 

порядкового номера, індексу справи за номенклатурою, 
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індексу питань діяльності, кореспондентів, виконавців 

тощо. Складові індексу відокремлюються одна від одної 

правобіжною скісною рискою: 418/01 або 45/07/69, де 

418 - порядковий реєстраційний номер, а 01 - умовне 

позначення групи документів згідно з класифікатором 

виконавців, прийнятими в установі. 

Якщо документ підготували дві чи більше організацій, 

то реєстраційний індекс складають з індексів кожної з 

цих організацій, їх проставляють теж через риску згідно 

з послідовністю підписів авторів документа. Місце 

розташування цього реквізиту залежить від бланка та 

виду документа. 

13 - Посилання на 

реєстраційний 

індекс та дату 

вхідного документа 

Нижче або на рівні реєстраційного індексу на 

спеціально відведеному місці на бланку. Містить 

реєстраційний індекс і дату вхідного документа: На № 

18/03-06 від 27.02.2010. 

14 - Місце 

складання або 

видання документа 

На рівні або нижче реквізитів 11, 12. Зазначають на всіх 

документах, крім листів, які містять ці відомості у 

довідкових даних про організацію. Місце видання не 

треба вказувати в документі, якщо воно міститься в 

назві організації, наприклад Донецька державна 

авіакомпанія «Донбас - Східні авіалінії України», проте 

його обов'язково треба зазначати в тому разі, якщо 

документ цієї організації було складено в іншому місці. 

15 - Гриф 

обмеження доступу 

до документа 

У верхньому куті на відстані 104 мм від межі лівого 

берега на першій сторінці документа без лапок над 

реквізитами «Адресат» 

Таємно. Для службового користування. 

За потреби його доповнюють відомостями, 

передбаченими нормативно-правовими актами, які 

регламентують порядок ведення діловодства, що містить 

інформацію обмеженого доступу. 

16 - Адресат Сукупність точних і повних відомостей, згідно 3 якими 

документ має бути доставлений за призначенням. 

Праворуч (на відстані 92 мм) у верхній частині бланка 

або чистого аркуша паперу. Кожний елемент - назва 

установи, підрозділу, посада, ініціал (и) й прізвище, 

поштова адреса пишеться з великої літери. Адресатами 

документа можуть бути організації, їхні структурні під-

розділи, посадові та приватні особи. Якщо документ 

адресовано організації або її структурному підрозділові 

без зазначення посадової особи, їхні назви подаються у 

називному відмінку: Міністерство охорони здоров'я 

України Якщо документ адресовано керівникові 

установи або його заступникові, назва установи входить 
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до складу назви посади адресата: 

Генеральному директорові  

спільного підприємства  

«Ділове партнерство»  

Стадниченку Є.Д. 

Якщо документ надсилають посадовій особі, назву 

установи зазначають у називному відмінку, а посаду і 

прізвище адресата - у давальному:  

Державний комітет архівів України  

Відділ формування Національного архівного фонду і 

діловодства 

Провідному спеціалістові  

Прізвище, ініціал (и) 

Якщо адресують багатьом однорідним організаціям, 

адресата зазначають узагальнено: Директорам 

центральних державних архівів України  

Документ не повинен містити більше чотирьох адре-

сатів. За наявності більшої кількості адресатів скла-

дають список для розсилання, а на кожному документі 

зазначають тільки одного адресата. До реквізиту 

«Адресат» може входити поштова адреса, яку вказують 

після назви установи, структурного підрозділу: Спілка 

орендарів і підприємців України  

вул. Григорія Сковороди, 5 а  

м. Київ, 04070 

Якщо документ надсилають фізичній особі, то у 

давальному відмінку зазначають прізвище, ім'я по 

батькові (або ініціали) адресата, вулицю, номер будинку 

і квартири, населений пункт (місто), район, область, 

поштовий індекс:  

Романюку Олексію Федоровичу  

вул. Грушевського, буд. 9, кв. З,  

м. Вінниця, 21003. 

17 - Гриф 

затвердження 

У правому верхньому куті на відстані 104 мм від межі 

лівого берега першого аркуша документа. Затвердження 

- спосіб засвідчення документа після його підписання, 

який санкціонує поширення дії документа на визначене 

коло структурних підрозділів, організацій чи службових 

осіб. Якщо документ затверджує конкретна посадова 

особа, то гриф затвердження складається зі:  

слова ЗАТВЕРДЖУЮ (без лапок);  

назва посади;  

підпису; 

ініціалу (ів) і прізвища особи, яка затвердила документ; 

дати затвердження 

Наприклад: 
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ЗАТВЕРДЖУЮ  

Директор профтехучилища 

 Підпис Ініціал (и), прізвище 

07.09.2010 

Якщо документ затверджено кількома посадовими 

особами, їхні грифи затвердження розташовують на 

одному рівні. Якщо документ затверджено постановою, 

рішенням, наказом, протоколом, то гриф затвердження 

складається із: 

слова ЗАТВЕРДЖЕНО (без лапок); 

назви (у називному відмінку); 

дати; 

номера затверджувального документа. Наприклад: 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Вищої атестаційної комісії України  

18.11.2009 № 56 

18 - Резолюція Це напис, зроблений посадовою особою установи, що 

містить вказівки щодо виконання цього документа. 

Нижче реквізиту «Адресат» (16) паралельно до 

основного тексту або на вільній площі лицьового боку 

першого аркуша, але не на березі документа при 

значеного для підшивання. Якщо на документі немає 

вільного місця для резолюції, дозволено оформлювати її 

на окремих аркушах або спеціальних бланках 

Складається з таких елементів: прізвища, ініціалу(ів) 

виконавця (виконавців) у давальному відмінку; 

вказівки на порядок виконання документа (змісту 

доручення); 

терміну виконання; 

особового підпису посадової особи; 

дати.  

Наприклад:  

Шинкаренкові С. П. 

Прошу підготувати пропозицію щодо 

замовленняпідручників, посібників з ділового мовлення 

до11.02.2009 

Підпис 

15.11.2008 

Відповідальною за виконання є особа названа в резо-

люції першою (якщо виконавців названо декілька). 

Наприклад:  

Мірошниченкові К. Л. Назаровій Т. В. Лук'янчук I. Т. 

Прошу підготувати проект договору оренди службового 

приміщення до 07.04.2010  

(підпис)  

01.04.2010 
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Дозволяється у резолюції замість прізвища виконавця 

зазначати лише посаду особи, якій доручається вико-

нання документа.  

Наприклад: 

Начальникові планового відділу  

Підготувати обґрунтування необхідності розроблення 

теми НД-23 до 19.06.2010  

(підпис)  

01.06.2010 

На документі повинно бути не більше однієї резолюції, 

інші можливі тільки тоді, коли є необхідність деталізації 

порядку виконання документа. 

19 - Заголовок до 

тексту документа 

Друкується малими літерами, розміщується під назвою 

виду документа, містить короткий виклад змісту 

документа. Заголовок відповідає на питання «про що?», 

«кого?», «чого?». Наприклад: Наказ (про що?) про 

створення установи Посадова інструкція (кого?) 

секретаря-референта Протокол (чого?) засідання 

правління Максимальна довжина рядка заголовка 72 мм 

(28 друкованих знаків). Якщо заголовок до тексту 

перевищує 150 друкованих знаків (5 рядків), його 

дозволено продовжувати до межі правого берега. 

Крапку в кінці заголовка не ставлять. 

Оформлюють без відступу від межі лівого берега. Текст 

документа, надрукований на папері формату А5, 

дозволено подавати без заголовка. Заголовок не 

складається до текстів телефонограм, телеграм та 

повідомлень. 

20 - Відмітка про 

контроль за 

виконанням 

документа 

На лівому березі першого аркуша документа, на рівні 

заголовка до тексту. Відмітку позначають літерою «К», 

словом або штампом «Контроль» (без лапок) 

21 - Текст документа Містить інформацію, заради якої було створено 

документ. Складається з таких логічних елементів: 

вступу; 

доказу; 

закінчення. 

Друкується чи пишеться від руки на всю ширину 

аркуша (від межі лівого берега до межі правого). 

22 - Відмітка про 

наявність додатка 

Додатки до документів можуть бути трьох видів: 

додатки, що є самостійними документами й 

надсилаються із супровідним листом; 

додатки, що пояснюють або доповнюють зміст 

основного документа; 

додатки, що затверджуються або вводяться в дію 
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розпорядчими документами (додатки до розпорядчих 

документів). 

Відмітку про наявність додатків розміщують під тек- 

стом документа без відступу від межі лівого берега 

Текст додатків друкують через 1 міжрядковий інтервал. 

Наявність додатків, повну назву яких наведено у тексті, 

фіксують так:  

Додаток: на 3 арк. у 2 прим.  

Якщо документ має додатки, не зазначені в тексті, то їх 

треба подати після тексту, зазначивши кількість аркушів 

у кожному додатку та кількість їхніх примірників: 

Додатки: 

Довідка про виконання плану постачання за І квартал 

2009 р. на 5 арк. в 1 прим. 

Графік постачання на II квартал 2009 р. на 3 арк. в 1 

прим. 

Якщо до документа додають інший документ, що має 

додатки, то відмітку про наявність додатка оформлюють 

так: 

Додаток: лист Державного комітету будівництва, 

архітектури та житлової політики України від 25.12.2009 

№ 186/03-08 і додаток до нього, всього на 5 арк. в 1 

прим. 

Якщо додатки зброшуровані, то кількість їх аркушів не 

зазначають: 

Додаток: Методичні рекомендації в 2 прим.  

На велику кількість додатків окремо складається їх 

опис, а в самому документі після тексту зазначають:  

Додатки: згідно з описом на 58 арк.  

Якщо додаток надсилають не за всіма зазначеними у 

документі адресами, відмітку про наявність додатка 

оформлюють так: 

Додаток: на 5 арк. в 1 прим на другу адресу. Додаток до 

розпорядчого документа повинен мати: відмітку з 

посиланням на цей документ; його дату; номер. 

Цю відмітку роблять у верхньому куті першого аркуша 

додатка: 

Додаток 1 до розпорядження голови правління АКБ 

«Моноліт» від 08.01.2010 № 137. 

23 – Підпис 

 

 

 

 

 

 

Обов'язковий реквізит будь-якого документа, що 

свідчить про відповідальність особи за його зміст. 

Підпис є одним з реквізитів, що надає документу 

юридичної сили. 

Ставлять під текстом документа або під відміткою про 

наявність додатків. До складу підпису входять: 

найменування посади (повного, якщо документ над-
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руковано не на бланку, скороченого - на документі, 

надрукованому на бланку); 

особистий підпис (між назвою посади, ініціалом(ами) й 

прізвищем); 

розшифрування підпису, ініціал (и) й прізвище особи, 

що підписала документ (праворуч), друкують на рівні 

останнього рядка назви посади на відстані 125 мм від 

межі лівого берега документа:  

Голова Державного 

 комітету України  

у справах ветеранів    підпис       Ініціал(и), прізвище 

або 

Голова              підпис                Ініціал (и), прізвище 

Якщо документ підписують кілька (дві або більше) осіб, 

то їхні підписи розташовують один під одним 

відповідно до підпорядкованості посадових осіб: 

Ректор                            підпис        Ініціал(и), прізвище 

Головний 

бухгалтер                      підпис        Ініціал(и), прізвище 

Якщо документ підписують кілька осіб, що обійманні, 

однакові посади, то їхні підписи розташовують на 

одному рівні: 

Заступник міністра освіти    Заступник міністрa  

і науки України                     культури і мистецтв 

                                               України 

Підпис Ініцал (и),               Підпис Ініцал (и),    

прізвищa                               прізвища                                            

Якщо посадова особа, підпис якої зазначений на доку-

менті, відсутня, то документ підписує особа, яка 

виконує її обов'язки, або її заступник. При цьому 

обов'язково зазначають посаду і прізвище особи, яка 

підписала документ (виправлення вносяться чорнилом 

або машинописним способом), наприклад  

Виконувач обов'язків 

директора інституту     підпис І. Дмитренко Заступник 

голови адміністрації               підпис          С. Паламарчук 

Не дозволяється підписання документа з 

прийменником «за» або проставлянням правобіжної 

похилої риски перед назвою посади. 

Документи колегіальних органів підписують голови та 

секретар колегіального органу: 

Голова                           підпис      Ініціал (и), прізвище 

Секретар засідання     підпис           Ініціал (и), прізвище 

Якщо документ (зазвичай акт) складає комісія, то його 

повинні підписати всі члени комісії. При цьому зазна-

чають не посади, які вони обіймають, а їх статус у складі 
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24 - Гриф 

погодження 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

комісії: 

Голова комісії                  підпис            А. В. Степаненко  

Члени комісії                  підпис                 Г. В. Дубчук 

                                         підпис                 Н. Я. Совенко 

                                        підпис                 К.М. Татарчук 

Свідчення про згоду установи, її підрозділу чи посадової 

особи, що не є автором документа, з його змістом 

розміщують нижче реквізиту «Підпис» (23) без відступу 

від межі лівого берега. Розрізняють дві форми 

погодження документів: 

внутрішнє (з підрозділами та службовими особами 

установи); 

зовнішнє (з підвідомчими та непідвідомчими 

організаціями). 

Цей реквізит складається із: 

слова ПОГОДЖЕНО (без лапок); 

назви посади особи, з якою погоджується документ, 

та назви установи; 

особистого підпису; 

ініціалу(ів) і прізвища; 

дати погодження. 

Наприклад: 

ПОГОДЖЕНО 

Міністр юстиції України 

Підпис Ініціали (и), прізвище 

09.01.2009 

Якщо зовнішнє погодження документа здійснюється з 

колегіальним органом, то гриф погодження 

оформлюється так:  

ПОГОДЖЕНО 

Протокол засідання Правління Ощадного банку України 

29.02.2009 № 3 

Якщо зміст документа стосується більше ніж трьох 

установ, складається «Аркуш погодження», про що 

робиться відмітка у самому документі на місці грифа 

погодження: 

Аркуш погодження додається 

Аркуш погодження оформлюють за такою формою:  

АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ 

Назва документа  

Найменування посади  

Підпис Ініцал(и), прізвище 

Дата  

 

25 - Віза Напис, зроблений посадовою особою, яка висловлює 

згоду або незгоду зі змістом документа. Внутрішнє 

погодження проекту документа - це його візування. Віза 
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складається з: назви посади особи, яка візує документ;  

особистого підпису; ініціалу (ів) і прізвища особи 

(розшифрування підпису); дати візування.  

Наприклад: 

Начальник відділу маркетингу  

Підпис Ініціал (и), прізвище  

20.03.2007 

Зауваження і пропозиції до змісту документи (за умови їх 

наявності) оформлюють на окремому аркуші, про що в 

самому проекті документа роблять відповідну відмітку: 

Зауваження і пропозиції додаються  

Начальник юридичного відділу  

(підпис) С. Т. Смілик 

14.04.2010 

Коли візують документ, який має направлятися за межі 

установи, то візу ставлять тільки на тому примірнику, що 

залишається за місцем видання. Візу розміщують нижче 

реквізиту «Підпис» (23), як на лицьовому боці, так і на 

зворотному останнього аркуша документа. 

26 - Печатка Відбитком печатки організації засвідчують на документі 

підпис відповідальної особи. Перелік документів, на які 

ставлять відбиток печатки, визначає організація на під-

ставі нормативно-правових актів. Цей перелік подають в 

Інструкції з діловодства організації. Відбиток печатки 

ставлять так, щоб він захоплював останні кілька літер 

назви посади особи, яка підписала документ:  

Президент компанії 

Місце для проставляння відбитку печатки може бути 

заздалегідь визначено на документі. Його позначають 

двома великими літерами М.П. Наприклад: 

М. П. Фінансовий директор  

Головний бухгалтер 

27- Відмітка про 

засвідчення копії 

Нижче реквізиту «Підпис» (23); складається зі: слів - 

Згідно з оригіналом; назви посади; особистого підпису 

особи, яка засвідчує копію;  ініціалу(ів) і прізвища; дати 

засвідчення копії.  

Наприклад: 

Згідно з оригіналом 

Секретар                Підпис                Ініціал (и), прізвище 

12.02.2009 

Інколи для надання копії юридичної сили її засвідчують 

відбитком печатки. Наприклад, готуючи пакет доку-

ментів для подання до Пенсійного фонду з метою 

нарахування чи перерахування пенсії працівників уста-

нови, інспектор відділу кадрів повинен обов'язково 

засвідчити копію з розпорядчого документа про при-
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значення працівника на посаду та копію трудової 

книжки відбитком печатки: Згідно з оригіналом 

Інспектор відділу кадрів (підпис) Т. Сомик 

28 - Прізвище 

виконавця і номер 

його телефону 

На лицьовому боці в нижньому лівому кутку останнього 

аркуша документа без відступу від межі лівого берега. 

Цей реквізит складається з: прізвища або прізвища, ім'я 

по батькові виконавця; номера його службового 

телефону. Наприклад:  

Матвієнко 2167903  

Матвієнко Галина Іванівна 2167903 

29 - Відмітка про 

виконання доку-

ментта і направлен-

ня його до справи 

Розміщують у лівому кутку нижнього берега лицьового 

боку першого аркуша документа, містить такі відомості: 

посилання на дату і номер документа про його вико-

нання або стислу довідку про виконання; слова «До 

справи», номер справи, де документ буде зберігатися; 

назву посади виконавця; особистий підпис виконавця; 

розшифрування підпису; дату направлення документа 

до справи. 

Наприклад: 

Питання вирішено у телефонній  

розмові з П.П. Самійленком 18.03.2010  

До справи № 09-02 Секретар (підпис) Л. К. Пушка 

19.03.2010 

Відмітка може містити посилання на дату і номер 

документа, який було підготовлено у відповіді на 

виконуваний документ: 

Відповідь надіслано листом 07.04.2010  

До справи № 02-06  

Офіс-менеджер               (підпис)             А. М. Клименко  

08.04.2010 

Відмітка «До справи» свідчить про те, що роботу над 

документом закінчено. 

30 - Відмітка про 

наявність документа 

в електронній формі 

 

Відмітка вказує на місце зберігання документ в 

комп'ютері. Розміщується в центрі нижнього берега 

лицьового боку першого аркуша документа. Вона 

містить: 

повне ім'я файла і його місце зберігання;  

код оператора;  

інші пошукові відомості.  

Server/d:/viddil – kadriv/2010/nakaz_18 doc 

 

31 - Відмітка про 

надійдення 

(зареєстрування) 

документа до 

У правому кутку нижнього берега лицьового боку пер-

шого аркуша документа, найчастіше ставлять за допо-

могою штампа. Цей реквізит містить: скорочену назву 

організації (або абревіатуру); вхідний реєстраційний 
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організації від 

адресата 

 

індекс документа; дату (за потреби - годину і хвилини) 

надійдення документа: 

Укравтодор  

Вх. N° 340  

19.05.2010 

32 – Запис про 

державну 

реєстрацію 

Фіксують тільки на нормативно-правових актах органів 

державної влади, долучених до державного реєстру 

відповідно до Указу Президента України «Про державну 

реєстрацію нормативних актів міністерств та інших 

органів державної виконавчої влади». № 493 від 3 

жовтня 1992 р. 

Його розташовують після номера акта чи після грифа 

затвердження. Проставляють у Міністерстві юстиції 

України: 

ЗАРЕЄСТРОВАНО  

в Міністерстві юстиції України  

„07" квітня 2010 р.  

за № 073/4801  

Керівник реєстраційного  

Органу ___________(підпис) 

 

 

ВИМОГИ ДО БЛАНКІВ ДОКУМЕНТІВ 

Для документів з високим рівнем стандартизації друкарським або іншим 

способом виготовляють бланки, які містять трафаретний текст. 

Бланк документа - це зуніфікована форма (службового) документа і 

надрукованою послідовною інформацією реквізитів і місцем, відведеним для 

змінної інформації. Бланк виготовляють згідно з вимогами Національного 

стандарту України (ДСТУ 4163-2003), чинного від 01 вересня 2003 року. 

Він установлює такі види бланків: 

 загальний бланк для створення різних видів документів (без 

зазначення у бланку назви документа), крім листів (Додаток 1); 

 бланк конкретного виду документа (зі зазначенням у бланку назви 

виду документа), крім листа (Додаток 2); 

 бланк листа (Додаток 3). 

Послуговуючись загальним бланком організації, установи, розробляють 

бланки структурних підрозділів або бланки посадових осіб, якщо ця особа має 

право підпису документів. 

Додаток 1 

Зразок загального бланка з кутовим розташуванням реквізитів, 

виготовленного на папері формату А5 
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Додаток  2 

Зразок бланка наказу з поздовжнім розташуванням реквізитів, 

виготовленного на папері формату А5 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3 
Зразок бланка наказу листа з поздовжнім розташуванням реквізитів, 

виготовленного на папері формату А5 

 

 ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ АРХІВІВ УКРАЇНИ  

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ  

АРХІВ ВИЩИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ  

ТА УПРАВЛІННЯ УКРАЇНИ  

(ЦДАВО України) 

 

         ______________________№ ____________________ 

м. Київ 
 

[  ]         [                                                          ] 

 

 

 
АКЦІОНЕРНО-КОМЕНРЦІЙНИЙ БАНК «СТОЛИЧНІ КРЕДИТИ» 

 
 

НАКАЗ 

 

 

 _________________            м. Київ         № ____________ 

 
[  ] 
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Залежно від установчих документів організації загальний бланк 

містить такі реквізити: 

 зображення Державного герба України, герба Автономної Республіки Крим 

-01; 

 емблеми організації або товарного знака (знака обслуговування) - 02; 

 зображення нагород - 03; 

 код організації за ЄДРПОУ - 04; назва організації вищого рівня - 06; назва 

організації - 07; 

 назва структурного підрозділу - 08; 

 місця складання або видання документа - 14. 

Проте місце складання або видання документа може не вказуватися, 

якщо воно входить до складу назви організації. Наприклад: Національний 

університет «Київський політехнічний інститут», Харківська міська державна 

адміністрація, Донецька державна авіакомпанія «Донбас-Східні авіалінії 

України» тощо. 

Крім цього, загальний бланк може мати такі обмежувальні позначення 

для реквізитів: 

 код форми документа за ДКУД - 05; 

 дата документа —11; 

 реєстраційний індекс документа - 12; 

 заголовок до тексту документа - 19;  

 відмітка про контроль - 20. 

Зверніть, будь ласка, увагу, що у загальному бланку посадової особи на 

місці реквізиту «Назва структурного підрозділу» буде зазначена «Назва 
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посади». Зазвичай, такі бланки виготовлюють для заступників керівників 

органів державної влади та органів місцевого самоврядування 

Бланки конкретних видів документів (розпоряджень, наказів, 

протоколів, актів тощо) доцільно виготовляти, якщо на підприємстві, в установі 

чи організації впродовж року створюється понад 200 документів цього виду. 

У цьому разі склад реквізитів загального бланка доповнюють такими: 

 код форми документа за ДКУД - 05; 

 назва виду документа — 10. 

Бланк листа може містити такі реквізити: 

 зображення Державного герба України, герба Автономної Республіки Крим 

— 01; 

 зображення емблеми організації або товарного знака (знака обслуговування) 

- 02; 

 зображення нагород - 03; 

 код організації за ЄДРПОУ - 04;  

 назва організації вищого рівня - 06;  

 назва організації - 07; 

 назва структурного підрозділу організації - 08; довідкові дані про організацію 

- 09. 

Крім того, на бланку листа фіксують обмежувальні позначення для 

таких реквізитів: 

 дата документа -11; 

 реєстраційний індекс документа - 12; 

 посилання на реєстраційний індекс і дату документа, на який дають відповідь 

- 13;  

 адресат-16; 

 заголовок до тексту документа - 19;  

 відмітка про контроль - 20. 

Зауважимо, що незалежно від виду бланка реквізит 01 «Зображення 

Державного герба України, герба Автономної республіка Крим» завжди 

розташовують над серединою реквізиту 06 «Назва організації вищого рівня» (а 

за його відсутності - реквізиту 07 «Назва організації»). 

Реквізит «Назва організації вищого рівня», «Назва організації», «Назва 

структурного підрозділу», «Довідкові дані про організацію», «Назва виду 

документа», а також обмежувальні позначення для реквізитів «Дата 

документа», «Реєстраційний індекс документа», «Посилання на реєстраційний 

індекс і дату документа, на який дають відповідь» у межах відповідних зон слід 

розміщувати одним із способів: 

- прапоровим, за якого кожний рядок реквізиту починається від 

межі лівого берега. 

- зцентрованим, за якого початок і кінець кожного рядка реквізиту 

однаково віддалені від меж лівого і правого берегів. 

Підприємства, установи та організації, які згідно із Законом України 

«Про мови в Українській РСР» мають право використовувати у діловодстві 

поряд з українською мови національних меншин, можуть друкувати реквізити 
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«Назва організації вищого рівня», «Назва організації», «Назва і структурного 

підрозділу», «Довідкові дані про організацію» і «Назва виду документа» двома 

мовами - українською та мовою національних меншин, на одному рівні 

поздовжнього бланка. Підприємства, установи та організації, які ведуть 

листування з постійними закордонними кореспондентами, також можуть 

виготовляти бланки двома мовами: ліворуч - українською, праворуч - 

іноземною. Проте в межах України не рекомендовано застосовувати бланки, в 

яких використано іноземну мову. 

 

5.ОФОРМЛЮВАННЯ СТОРІНКИ 

Організаційно-розпорядчі документи оформлюють на папері формату А4 

(210 х 297 мм) та А5 (210 х 148 мм) (згідно з ГОСТ 9327). Можна 

використовувати папір формату А3 (297 х 420 мм) - для оформлювання 

документів у вигляді таблиць та А6 (105 х 148 мм) - для резолюцій. 

Документи повинні мати такі береги: 

30-лівий; 

10 - правий; 

20 - верхній та нижній. 

Текст документів, оформлених на папері формату А4, треба друкувати 

через 1,5 міжрядкового інтервалу, а формату А5 - через 1-1,5 міжрядкового 

інтервалу. 

Реквізити документа (крім тексту), що складаються з кількох рядків, 

друкують через 1 міжрядковий інтервал. Складові частини реквізитів 

«Адресат», «Гриф затвердження», «Гриф погодження» відокремлюють» одну 

від одної 1,5-2 міжрядковими інтервалами. 

Наприклад: 

ЗАТВЕРДЖУЮ 1,5 

Голова Державного комітету 

І 

лісового господарства України 

2 

Підпис Ініціал (и), прізвище  

1,5 

Дата 

За наявності кількох грифів затвердження і погодження їх розміщують 

вертикально на одному рівні: перший - від межі лівого берега, другий - через 

104 мм. 

Інші реквізити документа відокремлюють один від одного 1,5-3 

міжрядковими інтервалами. 

Назву виду документа друкують великими літерами. 

Максимальна довжина рядка багаторядкових реквізитів (крім тексту) - 73 

мм (28 друкованих знаків). 

Оформлюючи документи, треба дотримуватися таких відступів від межі 

лівого берега документа: 

12,5 мм - для початку абзаців у тексті;  

92 мм - для реквізиту «Адресат» (16); 
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104 мм - для реквізитів «Гриф затвердження» (17), «Гриф обмеження 

доступу до документа» (15); 

125 мм - для розшифрування підпису в реквізиті «Підпис» (23); 

Не відступають від межі лівого берега, оформлюючи реквізити «Дата 

документа» (11), «Заголовок до тексту документа» (19), «Текст» (21) (без 

абзаців); «Відмітка про наявність додатків» (22); «Прізвище виконавця і його 

номер телефону» (28), «Відмітка про виконання документа і направлення його 

до справи» (29); назва посади у реквізиті «Підпис» (23) та «Гриф погодження» 

(24); засвідчувального напису «Згідно з оригіналом» (27); а також слів 

СЛУХАЛИ, ВИСТУПИЛИ, УХВАЛИЛИ, НАКАЗУЮ, ПРОПОНУЮ. 

На бланку друкується тільки перша сторінка документа, а наступів на 

чистих аркушах паперу Якщо текст документа займає більше однієї сторінки, 

то на другу сторінку не можна переносити один підпис, на ній має бути не 

менше двох рядків тексту. 

Текси документів постійного зберігання друкують з одного боку аркуша, 

документи зі строком зберігання до 5 років можна друкувати на лицьовому й 

зворотному боці аркуша. 

Нумерація сторінок. У документах, оформлених на двох і більше 

аркушах паперу, нумерація сторінок починається з другої. Номери сторінок 

ставлять посередині верхнього берега аркуша арабськими цифрами без слова 

«сторінка» та розділових знаків. 

Якщо текст друкується з обох боків аркуша, то непарні сторінки 

проставляють у правому верхньому (нижньому) кутку, а парні - у лівому  

верхньому (нижньому) кутку аркуша. 

Якщо текст документа містить декілька рішень, висновків тощо, його 

треба переділити на розділи, підрозділи, пункти, які друкують з абзацу. 

Рубрикація - це членування тексту на складові, графічне відокремлення 

однієї частини від іншої, а також використання заголовків, нумерації та ін. 

Рубрикація є зовнішнім вираженням композиційної будови ділового папера. 

Ступінь складності рубрикації залежить від обсягу, тематики, призначення 

документа. Найпростіша рубрикація - поділ на абзаци. 

Абзац - це відступ управо у початковому рядку, яким починається виклад 

нової думки у документі, а також фрагмент тексту між двома такими 

відступами. Середня довжина абзацу має бути 4-6 речень, хоча в текстах 

документів є абзаци, що складаються з одного речення. Слід пам'ятати: хоч би 

якою була його довжина, абзац - це внутрішньо замкнене значеннєве ціле, що 

виражає закінчену думку 

Абзацне членування тексту доповнює нумерація рубрик тексту, що вказує 

на взаємозалежність певних розділів, частин, пунктів та їх підпорядкування. 

Існує дві системи нумерації - комбінована (традиційна) й нова. 

Комбінована (традиційна) ґрунтується на використанні різних типів 

знаків - слів, літер, арабських та римських цифр. Ця система використання 

різних позначень обов'язково має бути логічною, послідовною і будуватися за 

ознакою зростання. 
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Нова система базується на використанні лише арабських цифр, 

розміщених у певній послідовності. Застосовуючи цю систему, слід 

дотримуватися таких правил: 

після номера частини, розділу, пункту, підпункту не ставиться крапка; 

номер кожної складової частини включає номери вищих ступенів поділу: 

розділи - 1; 2; 3; 4; 

номер підрозділу складається з номера розділу й порядкового номера 

підрозділу, відокремлених крапкою - 1.2.; 1.3.; 

номер пункту містить порядковий номер розділу, підрозділу й пункту, 

відокремлених крапкою - 1.1.1.; 1.2.2.; 

номер підпункту складається з номера розділу, підрозділу, пункту, 

підпункту, відокремлених крапкою - 1.1.1.1.; 1.2.2.2. і т.д. Застосування нової 

системи нумерації спрощує обробленим документів та дозволяє не вживати 

словесних найменувань і символів. 

Комбінована (традиційна) Нова 

        А. Б. В.              Розділ І 

         І. ІІ. ІІІ.             Частина 1 

         1. 2. 3.               Частина 2 

         1); 2); 3);           пункт 1 

         а); б); в);           § 1 §2 

1 

1.1 

1.2 

1.2.1 

1.2.2.1 

1.3 

2 

Вимоги до тексту документа 

Організації, установи, агенції здійснюють діловодство, ведуть 

документацію, листуються українською мовою. У містах, населених пунктах, 

де більшість населення становлять громадяни, які належать до національних 

меншин, тексти документів у внутрішньому діловодстві можна складати мовою 

відповідної національної меншини, поряд із державною мовою. Документи, що 

надсилають закордонним адресатам можна оформлювати українською або 

мовою країни-адресата чи однією з мов міжнародного спілкування. 

Основою службового документа є текст - головний реквізит службового 

документа, що відображає його зміст. Він має чітко й переконливо відбивати 

причину й мету його написання, розкривати суть конкретної справи. 

Текст - це сукупність речень, об'єднаних у тематичну і структурну 

цілісність за правилами певної мовної системи. 

Текст документа повинен містити певну аргументовану інформацію, 

викладену стисло, грамотно, зрозуміло та об'єктивно, без повторень та 

вживання слів і зворотів, які не несуть змістового навантаження. Він 

оформлюється у вигляді суцільного складного тексту, анкети, таблиці або 

поєднання цих форм. Якщо частини тексту мають різні смислові аспекти, або 

текст документа містить декілька рішень, висновків тощо, його треба 

переділити на розділи, підрозділи, пункти, підпункти, які нумерують 

арабськими цифрами і друкують з абзацу. 

Суцільний складний текст документа містить граматично і логічно 

узгоджену інформацію про управлінські дії та використовується під час 

складання правил, положень, листів, розпорядчих документів. 
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Форма анкети використовується під час викладення цифрової або 

словесної інформації про один об'єкт за певним обсягом ознак. Анкетними 

текстами послуговуються в організаційно-розпорядчих документах, документах 

з матеріально-технічного постачання і збуту. 

Тексти у вигляді таблиці використовуються у звітно-статистичних, 

бухгалтерських, планових та інших документах. 

Текст переділяється на взаємозумовлені логічні елементи: вступ, основну 

частину (доказ), закінчення. 

У вступі зазначається причина написання документа; в основній частині 

викладається суть питання, наводяться докази, пояснення, міркування; у 

закінченні вказується мета, заради якої складено документ. 

Під час складання текстів документів слід дотримуватися таких правил: 

Текст викладати від третьої особи: Комісія ухвалила...; Інститут 

просить...; Ректорат клопочеться... 

Від першої особи пишуться заяви, автобіографії, доповідні й 

пояснювальні записки, накази. 

Не вживати образних виразів, емоційно забарвлених слів і синтаксичних 

конструкцій. 

Уживати стійкі (стандартизовані) сполучення типу:відповідно до, з 

огляду на, на підставі, згідно з, з метою, необхідний для, в порядку, залежно 

від. Повторювані в текстах мовні штампи треба видозмінювати, наприклад: 

відповідно до угоди - згідно з угодою - на виконання угоди, щодо органів 

виконавської влади стосовно представників бізнесу. 

Використовувати синтаксичні конструкції типу: Доводимо до Вашого 

відома, що...; Нагадуємо Вам, що...; Підтверджуємо з вдячністю...; У порядку 

надання матеріальної допомоги...; У порядку обміну досвідом...; На підставі 

вказівки ...; Відповідно до попередньої домовленості...; Відповідно до Вашого 

прохання...  

Дієприслівникові звороти вживати на початку речення: Враховуючи...; 

Беручи до уваги...; Розглянувши...; Вважаючи...; Користуючись нагодою... 

Використовувати мовні засоби, що відповідають нормам літературної 

мови і зрозумілі для широкого кола читачів. 

Послуговуватися в текстах питомою українською лексикою, уникаючи 

слів іншомовного походження (синоніми-дублети):біг борд - стенд, екзит-пол 

— опитування на виході, пресинг - тиск, провайдер — постачальник, тренінг — 

вишкіл, фан - уболівальник тощо. 

Уживати прямий порядок слів у реченнях (підмет передує присудкові, 

означення стоїть перед означуваними словами, додатки - після опорного слова, 

вставні слова - на початку речення). 

Називаючи виконавця дії, потрібно вживати двоскладне ре-

чення:Верховна Рада ухвалила законопроект; Ви не висловили пропозицій. 

Форми на -но, - то виражають результативну дію без зазначення її виконавця. 

Правильно Неправильно 

Ректор університету підписав наказ 

про зарахування. 

Наказ про зарахування підписано 

ректором університету. 
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Вправу виконано. Вправу виконано учнями. 

Законопроект прийнято (ухвалено) Законопроект прийнято (ухвалено) 

Верховною Радою. 

 

Отже, помилковим є вживання у контекстах на -но, - то іменників чи 

займенників в орудному відмінку, що вказують на виконавця дії. 

• Уживати інфінітивні конструкції: створити комісію; відкликати 

працівників, підготувати обґрунтування, координувати роботу. інфінітив у 

текстах ділових паперів уживають із суфіксом -ти, а не -ть. 

У розпорядчих документах слід вживати дієслівні конструкції формі 

наказового способу: Наказую...; Пропоную... 

Використовувати скорочення слів, складноскорочені слова й абревіатури, 

які пишуться у діловодстві за загальними правилами: р-н, обл., км, напр., канд. 

філол. наук. 

Віддавати перевагу простим реченням. Використовувати форми 

ввічливості за допомоги слів: шановний; високошановний; вельмишановний; 

високоповажний... 

Нову інформацію в тексті розпочинати з абзацу. 
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Укладання документів щодо особового складу 
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План 

1. Документи щодо особового складу:  

а) автобіографія;  

б) характеристика;  

в) наказ;  

г) резюме;  

д) заява. 

АВТОБІОГРАФІЯ 

Автобіографія - це документ з незначним рівнем стандартизації, у якому 

особа повідомляє основні факти своєї біографії, є обов'язковою складовою 

особової справи працівника. 

Реквізити: 

1. Назва виду документа (Автобіографія пишеться посередині рядка, 

трохи нижче за верхній берег). 

2. Текст, у якому зазначають: 

 прізвище, ім'я, по батькові (Я, Морозов Дмитро Миколайович, 

народився...), 

 дата і місце народження (17листопада 1994року в м. Києві) 

 відомості про освіту (повне найменування усіх навчальних 

закладів, у яких довелося навчатися, назви отриманих спеціальностей, як 

зазначено в дипломі); 

 відомості про трудову діяльність (стисло, у хронологічній 

послідовності назви місць роботи і посади); 

 відомості про громадську роботу; 

 стислі відомості про склад сім'ї (прізвище, ім'я, по батькові, рік 

народження, посада, місце роботи (навчання); неодружені вказують відомості 
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про батьків, сестер, братів, які не мають своєї сім'ї; одружені повідомляють про 

членів власної родини чоловік / дружина, діти). 

 Дата (оформлюють ліворуч, без абзацного відступу під текстом (17 

серпня 2010 року або 07.09.2010). 

 Підпис (без розшифрування - праворуч під текстом). 

Залежно від особливостей фаху, умов написання автобіографії 

зауважують й інші відомості, зокрема, науковці зазвичай вказують час здобуття 

вченого звання, наукового ступеня, кількість наукових праць, розробок тощо. 

Під час викладу інформації у хронологічній послідовності бажано 

надавати перевагу числівниково-іменниковим конструкціям без прийменника: 

2010 року, а не у 2010 році. 

Кожне нове повідомлення варто писати з абзацу, дотримуючись таких 

вимог: вичерпність відомостей, лаконізм викладу. 

Автобіографія - це один з небагатьох документів, текст якої викладають 

від першої особи, проте у тексті на особу автора вказують особові закінчення 

дієслів-присудків: вступив, закінчила, здобула, звільнився, а займенник я не 

вживають. Автобіографія має дві форми: 

 автобіографія-розповідь - з елементами опису й характеристикою 

згадуваних у ній людей. 

 автобіографія-документ - з точним поданням фактів. 

 

 

 

Зразок автобіографії: 

АВТОБІОГРАФІЯ 
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Я, Морозов Дмитро Миколайович, народився 17 грудня 1990 року в           

м. Кам’янець-Подільський, Хмельницької області.     

 2000 року пішов до першого класу загальноосвітньої школи № 7              

м. Кам’янець-Подільський, яку закінчив 2007 року з відзнакою (золотою 

медаллю).           

 2010 року вступив до Кам’янець-Подільського коледжу культури і 

мистецтв на спеціальність «Народна художня творчість», спеціалізацію 

«Народне пісенне мистецтво», де навчаюсь і зараз.     

 З вересня 2011 року очолюю студентську раду коледжу.   

 Склад сім'ї:          

 Батько - Морозов Микола Анатолійович, 1967 року народження, 

головний редактор Інформаційно-аналітичної агенції «Свобода слова». 

 Мати - Морозова Любов Василівна, 1969 року народження, головний 

бухгалтер Видавничого дому «Дивосвіт».     

 Сестра - Морозова Ірина Миколаївна, 1992 року народження, студентка 

Інституту мистецтв Національного педагогічного університету. 

27.04.2009          Власноручний підпис 

 

 

 

 

 

 

АВТОБІОГРАФІЯ 
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Я, Кукал Олександр Володимирович, народився 22 січня 1979 року в      

м. Києві в родині науковців.        

 1997 року з відзнакою закінчив загальноосвітню школу № 158 м. Києва.

 За програмою міжнародних обмінів навчався у Великобританії, 1997 року 

визнаний кращим студентом Bournemouth Tutorial College.   

 2002 року закінчив з відзнакою київський національний економічний 

університет імені Вадима Гетьмана (спеціалізація – «Міжнародна економіка», 

здобув кваліфікацію магістра з управління міжнародним бізнесом). 

 2007 року присвоєно науковий ступінь кандидата економічних наук.  

Досконало володію англійською мовою.            

 З листопада 2001 року по вересень 2007 року працював у Державному 

університеті інформаційно-комунікаційних технологій на посаді наукового 

співробітника науково-аналітичного центру.      

 З вересня 2007 року працюю радником голови Державного департаменту 

інтелектуальної власності.           

 Беру активну участь у роботі Асоціації міст України та громад. 

 2009 року нагороджений орденом Андрія Первозванного II ступеня.

 Склад сім'ї:              

 Батько - Кукал Володимир Іванович, 1952 року народження, професор 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка.  

 Мати - Кукал Надія Анатоліївна, 1953 року народження, кандидат 

філософських наук, старший науковий співробітник Інституту філософії НАН 

України. 

28.08.2009         Власноручний підпис. 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
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Характеристика - це документ, у якому в офіційній формі висловлено 

громадську думку про працівника, оцінено його ділові та моральні якості. Її 

складають на вимогу особи або письмовий запит іншої установи.  

Реквізити: 

1. Назва виду документа.        

 2. Текст складається з 3 структурних частин:     

  1) Анкетні відомості особи, якій видається характеристика 

(прізвище, ім'я, по батькові у родовому відмінку без прийменника на, посада, 

вчений ступінь і наукове звання, рік народження, освіта). 

Іванова Олександра Валентиновича,   

 завідувача кафедри джерелознавства    

 і спеціальних історичних дисциплін,   

 доктора історичних наук, професора,   

 1965 року народження, освіта вища 

---------------------------------------------------- 

Іванченко Марії Василівни,      

 студентки 3 курсу     

 Інституту дистанційної освіти   

 Національного педагогічного університету   

імені М. П. Драгоманова,     

 1993 року народження  

2) Власне текст, який містить оцінку трудової діяльності працівника 

(з якого часу працює в цій установі, на якій посаді), ставлення до 

службових обов'язків та трудової дисципліни (вказують найбільш 

значущі досягнення, рівень професійної компетентності), моральних 

якостей (риси характеру, ставлення до інших членів колективу).  

 3) Висновок; призначення характеристики (за потреби). 

3. Дата. 

4. Підпис. 

5. Печатка. 

Характеристику оформлюють на стандартному аркуші паперу формату 

А4 у двох примірниках: перший видають особі, а другий підшивають до 

особової справи. 

Зразок характеристики: 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
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Кімнацької Наталії Василівни, 

доцента кафедри журналістики 

Національного педагогічного 

університету імені М. П. Драгоманова, 

1975 року народження, освіта вища  

Кімнацька Наталія Василівна працює на посаді доцента кафедри 

журналістики з листопада 2003 року.       

 У своїй практиці викладання застосовує традиційні та новітні методики, 

які дозволяють досягти ефективних результатів у вивченні основ літературного 

редагування. До виконання службових обов'язків ставиться сумлінно. Має 

високий фаховий рівень, виявляє творчу активність у створенні науково-

методичних розробок. Показує приклад наполегливості, конструктивного під-

ходу до справи. Доброзичлива, щира, відповідальний, компетентний викладач. 

Критична в оцінці своїх вчинків і вимоглива до студентів. 

 Характеристику видано для подання в науковий відділ.  

25.05.2010  

Директор Інституту                       

української філології        А. В. Висоцький 

Завідувач кафедри        О. В. Жадько 

Печатка 

 

 

 

 

НАКАЗ ЩОДО ОСОБОВОГО СКЛАДУ 

Наказ - це розпорядчий документ, який видає керівник підприємства, 

установи. Накази щодо особового складу регламентують призначення, 

звільнення, відрядження, відпустки, заохочення і стягнення працівників. 
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Реквізити: 

1. Назва підприємства або установи, що видає наказ. 

2. Назва виду документа.  

3. Місце видання наказу. 

4. Номер документа. 

5. Дата підписання. 

6. Заголовок до тексту. 

7. Текст документа, у якому виокремлюють констатуючу і розпорядчу 

частини. 

8. Підпис керівника установи. 

Накази щодо особового складу, за винятком окремих видів, мають лише 

розпорядчу частину. Кожен пункт наказу розпочинається дієсловом у 

неозначеній формі, яке має значення вказівки: ЗАРАХУВАТИ.., 

ПРИЗНАЧИТИ..., НАДАТИ., ОГОЛОСИТИ ПОДЯКУ., ЗВІЛЬНИТИ., після 

якого ставлять двокрапку. У наступному рядку з абзацу оформлюють текст 

розпорядчої частини. Прізвище друкують великими літерами, ім'я, по батькові - 

звичайним шрифтом. Далі зазначають посаду, структурний підрозділ та зміст 

дії стосовно особи, про яку йдеться. У наказі про призначення на посаду 

вказують назву цієї посади, посадовий оклад і дату зарахування. У наказі про 

надання відпустки зазначають вид відпустки, кількість наданих робочих днів і 

дати початку й закінчення відпустки. У наказі про звільнення вказують статтю 

КЗпП України, на підставі якої звільнено працівника. 

У наказах щодо особового складу в кінці кожного пункту зазначається 

підстава для його складання. Проект наказу в разі потреби погоджують з 

відповідними посадовцями, яких визначає керівник установи. 

У груповому наказі, яким передбачено декілька питань, розміщують їх у 

такій послідовності: 

 прийняття на роботу (призначення на посаду); 

 переведення на іншу постійну роботу; 

 звільнення з роботи; 

 надання відпусток; 

 заохочення; 

 стягнення. 

У кожній групі питань прізвища працівників розміщують за абеткою. 

Зразок групового наказу: 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України  

 Київський національний університет імені Тараса Шевченка 
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НАКАЗ      

     щодо особового складу 

25.08.2010      м. Київ              № 95-к 

1. ПРИЗНАЧИТИ:          

 1.1. ЗАХАРЧУК Світлану Вікторівну на посаду доцента кафедри 

української літератури з 28 серпня 2010 року з посадовим окладом відповідно 

до штатного розпису.                                                                                     

 Підстава: заява Захарчук С. В.       

 1.2. ЦИМБАЛ Ірину Володимирівну на посаду заступника головного 

бухгалтера за переведенням з Міністерства освіти і науки України з посадовим 

окладом 3800 гривень на місяць.       

 Підстава: заява Цимбал Я. В., лист від 17.08.2010 № 024-45. 

2. ПЕРЕВЕСТИ:           

 2.1. БОРИСЮКА Юрія Васильовича, старшого викладача кафедри 

східних мов, на посаду доцента кафедри сходознавства за його згодою з 01 

вересня 2010 року з окладом 3500 гривень на місяць.     

 Підстава: заява Борисюка Ю. В. 

3. ЗВІЛЬНИТИ:           

 3.1. ГОЛОВАЧА Олександра В’ячеславовича, старшого викладача 

кафедри теорії держави і права, 29 серпня 2010 року за власним бажанням -    

ст. 38 КЗпП України. Виплатити Головачу О. В. грошову компенсацію за 10 

днів невикористаної відпустки.         

 Підстава: заява Головача О. В. 

4. НАДАТИ:           

 4.1. ВЕРЕТІ Валентині Іванівні, методисту відділу аспірантури, щорічну 

відпустку на 24 календарні дні з 01 по 25 вересня 2010 р.   

 Підстава: графік відпусток.  

Ректор      підпис     В. Г. Грінченко 

 

 

РЕЗЮМЕ 

Нині для участі в конкурсі на заміщення вакантної посади особи, які 

претендують на ту чи іншу посаду, надсилають резюме - документ, у якому 

претендент повідомляє стислі відомості про освіту, трудову діяльність, 

професійний досвід і досягнення тощо. На відміну від автобіографії та 
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характеристики, резюме зорієнтоване не на всебічний опис особи, а передусім 

на переконання роботодавця у наявності у претендента умінь, необхідних для 

виконання певної роботи, відповідної освіти, організаційних навичок, досвіду 

тощо.            

 Документ стає конкурентоспроможним завдяки своєму вигляду і змісту.

 Вимоги до резюме - вичерпність та об'єктивність, достовірність 

відомостей про претендента, чіткість, структурованість, стислість (обсяг не 

більше однієї сторінки), грамотність і охайність викладу.   

 Зазвичай потрібно подавати такі відомості: мета, освіта, досвід роботи, 

професійні навички, досягнення, особисті відомості, рекомендації. На 

конкретну вакансію бажано складати окреме резюме.  

 Складаючи резюме, ви маєте виокремити не те, що ви хочете отримати і 

що вас цікавить особисто, а те, що ви можете запропонувати роботодавцеві, яку 

користь від вас матиме фірма.      

 Розрізняють такі типи резюме:       

 - хронологічне - зазначають перелік місць роботи у хронологічній 

послідовності, вказуючи посадові обов'язки, таке резюме демонструє кар'єрне 

зростання і професійний досвід;        

 - функціональне - зауважують напрямок діяльності, обов'язки, навички і 

досягнення, цей тип резюме акцентує увагу на успіхах претендента.      

 - комбінованене тільки демонструє кваліфікацію та досягнення, а й 

дозволяє отримати точне уявлення про хронологію трудової біографії.

 Реквізити резюме         
 1. Назва виду документа (посередині).      

 2. Текст документ, який містить таку інформацію:    

 а) контакти (домашня, електронна адреси, телефон (робочий домашній, 

стільниковий);           

 б) прізвище, ім'я (у називному відмінку) виділяють жирним шрифтом; 

краще писати спочатку ім'я, а потім прізвище; по батькові вказують, якщо 

претендент професор або академік.        

 в) мета написання документа (заміщення вакантної посади, участь у 

конкурсі, проекті);          

 г) досвід роботи подають у зворотному порядку: від останнього місця 

роботи до попереднього, зазначаючи період роботи, назву установи, сферу її 

діяльності, посаду, посадові обов'язки, досягнення, відомості про тимчасову 

роботу, роботу за сумісництвом, якщо вони відповідають посаді, на яку 

претендує особа.          

 Якщо досвід роботи відсутній, акцентують увагу на освіті й навичках 

 ґ) освіта: повна назва навчального закладу, спеціальність, рік вступу і рік 

закінчення; факультативні тренінги, курси, семінари, які стосуються очікуваної 

посади;            

 д) професійні уміння і навички (опис кожної навички має бути 

підкріплений відповідним фактом: зазначають швидкість друкування категорію 

посвідчення водія, комп'ютерні навички (конкретні пакети програм), володіння 

іноземною мовою (кількість балів TOEFL, GMAT, IELTS? TSE або інших 

офіційних тестів) тощо;         
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 е) особисті відомості (рік народження, сімейний стан);   

 є) додаткова інформація (відомості про громадську діяльність, про 

членство у професійних об'єднаннях, зазначення можливості відрядження, 

ненормованого робочого дня);        

 ж) вказівка на можливість надання рекомендацій (вислови Рекомендації 

будуть надані на вимогу або За потреби подам рекомендації можна вміщувати 

лише тоді, коли такі рекомендації насправді є).      

 У цілому варто дотримуватись міри, подаючи додаткову інформацію в 

резюме.           

 Аби досягти успіху, під час складання резюме рекомендують 

дотримуватися таких правил:         

 - Формулюйте свою мету зрозуміло, чітко, дохідливо.   

 - Намагайтеся не вживати такі слова, як я, ми, замість них вживайте на 

початку речення активні дієслова: організував, створив, керував, вивчав, 

допоміг.            

 - Якщо ви обіймали не надто високу посаду, то під час складання резюме 

краще зосередитися на досвіді роботи й набутих навичках.    

 - Не вказуйте причини, через які пішли з попередньої роботи.    

 - Не вказуйте розмір заробітної плати.       

 - Оформіть резюме друкованим способом із застосуванням шрифтових 

виділень на якісному аркуші паперу формату А4.    

 Резюме можна надсилати до установи, що оголосила наявність вакантної 

посади (паперовий чи електронний варіант), або розміщувати в Інтернеті на 

спеціальних мережевих сайтах. Рукописний варіант неприпустимий. На 

сьогодні великої популярності набуває відеорезюме - ефективна і креативна 

технологія пошуку роботи, що дає можливість виокремитися претендентові на 

ринку праці.          

 Технічно відеорезюме - це короткий презентаційний ролик, у якому 

пошукач відповідає на типові запитання, що можуть виникнути у роботодавця, 

або ж просто розповідає, чому він хоче і повинен працювати в цій компанії. 

Якщо вакансія потребує креативності, слід виявити її, але якщо претендент бере 

участь у конкурсі на заміщення вакантної посади бухгалтера, то креативність 

може зашкодити.         

 Відеорезюме повинно бути до 3-х хвилин «ефірного часу». Претендент 

має дивитися в об'єктив камери або побудувати презентацію у вигляді бесіди, у 

якій він відповідає на запитання інтерв'юера, —тоді у кадрі можуть бути дві 

особи. Варто пам'ятати: читання – не справить на роботодавця гарного 

враження, тому розповідь має бути невимушеною й щирою. 

Зразок хронологічного резюме 

РЕЗЮМЕ 

ІРИНА БОРИСКО 
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тел. 240 98 05; 050 977 69 54 

               e-mail: iryna-borys@ukr.net 

Мета: заміщення вакантної посади керівника рекламного відділу. 

Кваліфікація: більше 5 років досвід роботи в галузі розроблення і 

впровадження стратегій Pablic Relations компанії. Практичний досвід 

організації з проведення різноманітних заходів з PR.  

Досвід роботи:         

 Січень 1998 року - Компанія «Remcol»      

 до тепер Начальник департаменту Pablic Relations    

  - Створення концепцій і програм заходів з Pablic Relations.  

  - Створення бюджету з Pablic Relations      

  - Планування роботи департаменту.     

  - Контроль за виконанням і моніторинг результатів проведення PR-

  акцій.           

  - Організація і проведення всіх корпоративних заходів з Pablic  

  Relations             

  Серпень 1995 року - Міжнародний центр інформації    

  Січень 1998 року - Менеджер з Pablic Relations    

  - Організація і проведення прес-конференцій.     

  - Участь у виставках.        

  - Створення і підтримка сайту організації.   

 Липень 1992 року - підприємство «Компкон».    

 Серпень 1995 року - Менеджер з Pablic Relations.    

  - Організація участі у конференції.      

  - Написання іміджевих, рекламних і аналітичних статей.  

  - Проведення досліджень іміджу компанії. 

Освіта:  1988-1992 – Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка. Спеціальність – філолог, спеціаліст української мови і літератури.  

Особисті відомості: 1974 року народження, заміжня, маю доньку 10 

років. 

Додаткова інформація: Вільно володію українською, російською й 

англійською мовами. Посвідчення водія категорії «В». 

Зразок функціонального резюме 

РЕЗЮМЕ 

СЕРГІЙ ПАРХОМЕНКО 

mailto:iryna-borys@ukr.net
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тел. 5479945     

 067864 3245     

 е-mail: sergej_parch@yahoo.com 

Мета: заміщення вакантної посади керівника планового відділу. 

Кваліфікація: Дипломований спеціаліст з бухгалтерського обліку з 15-

річним досвідом складання фінансової звітності, включаючи рік незалежної 

ревізійної діяльності і п'яти років роботи у галузі виробничої бухгалтерії. 

Великий досвід керівної роботи й участі в розробленні проектні 

Досвід роботи:        

 Загальна бухгалтерія. Маю значний досвід управління фінансовими 

справами, пов'язаними з діяльністю підприємства. Складав кошторис поточних 

витрат і відігравав провідну роль у реорганізації структури бухгалтерського 

обліку звітності у відділах, забезпеченні удосконаленого аналізу й управління.

 Виробнича бухгалтерія. Значний досвід у розробленні нормативних 

витрат і ціноутворенні.        

 Керівний і викладацький досвід. Організовував і проводив семінари з 

бухгалтерського обліку для керівного складу з метою підвищення фінансової 

відповідальності шляхом вивчення методів максимізації доходів і мінімізації 

витрат. Розробив систему контролю бюджету капіталовкладень з метою 

забезпечення найбільш ефективного використання основних фондів. 

Освіта: Київський національний економічний університет ім. Вадима 

Гетьмана, 1995. Спеціальність - бухгалтерський облік і аудит. 

Додаткова інформація: дипломований аудитор, член Асоціації 

Фінансистів України. 

За потреби подам рекомендації. 

 

 

 

 

 

ЗАЯВА 

Заява - це письмове прохання, оформлене за певним взірцем, яке подають 

на ім'я офіційної особи або до установи чи організації з метою реалізації прав 

або захисту інтересів.         

mailto:sergej_parch@yahoo.com
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 Заяву пишуть власноручно в одному примірнику.    

 За місцем виникнення розрізняють заяви внутрішні й зовнішні, за 

походженням - особисті й службові, за складністю - прості й складні 

(умотивовані). 

Склад і оформлення реквізитів заяви:      
 1. Адресат. Відомості про адресата подають праворуч на відстані 92 мм, 

вказуючи назву організації або посадовця, кому адресовано заяву, в давальному 

відмінку. 

Ректорові Національного педагогічного 

університету імені М.П.Драгоманова, 

академікові АПН України    

Андрущенкові В. П. 

2. Адресант. Відомості про заявника розміщують під реквізитами 

адресат, у зовнішній заяві - прізвище, ім'я, по батькові у родовому відмінку, 

домашня адреса; у внутрішній заяві - посада, прізвище, ім'я, по батькові у 

родовому відмінку без прийменника від). 

Андрійчука Миколи Сергійовича,    

 що проживає за адресою: вул. Постишева,  

 17 кв. 39, м. Київ; тел. 486-77-67 

доцента кафедри української мови   

 Лободи Тетяни Михайлівни 

3. Назву виду документа пишуть з великої літери посередині рядка, 

крапку не ставлять.          

 4. Текст розпочинають з абзацу, дотримуючись у викладі такої 

структури: прохання (прошу надати, прошу зарахувати, прошу перевести, 

прошу звільнити тощо) і обґрунтування прохання (у зв'язку з, оскільки, за, для, 

через тощо).           

 5. Додаток подають у складній заяві, оформлюють кількома способами: 

а) після тексту заяви з великої літери пишуть:  До заяви додаю і подають повні 

назви документів у формі знахідного відмінка; б) після тексту пишуть:  До 

заяви додаються такі документи або Додаток і вказують назви документів у 

формі називного відмінка.         

  

 До заяви додаю:          

 1. Копію диплома про вищу освіту.       

 2. Трудову книжку.          

 Додаток:           

 1. Копія диплома про вищу освіту.       

 2. Трудова книжка.          
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 6. Дату оформлюють цифровим або словесно-цифровим способом 

ліворуч без абзацного відступу.          

 7. Підпис заявника без розшифрування – праворуч    

  

 Заяви з кадрових питань     
 Влаштовуючись на роботу, особа подає заяву, у якій викладає прохання 

прийняти її на певну посаду до певного структурного підрозділу підприємства. 

Заява, адресована керівникові підприємства, після її розгляду разом з іншими 

необхідними документами слугує підставою для видання наказу про 

зарахування особи на роботу. Заяву про переведення на іншу посаду 

оформлюють на трафаретному бланку або на чистому аркуші паперу, у 

відомостях про себе заявник зазначає обійману ним посаду, прізвище та 

ініціали. У заяві про надання чергової відпустки обов’язково вказують дату 

початку відпустки. Заява про надання відпустки без збереження заробітної 

плати або навчальної відпустки має бути вмотивованою, рішення щодо такої 

заяви приймає керівник і наносить резолюцію, яка є підставою для формування 

наказу. Заява про звільнення з обійманої посади за складом реквізитів подібна 

до заяви про переведення на іншу посаду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зразок складної заяви про зарахування на роботу  

.  Ректорові Київського національного   

 університету імені Тараса Шевченка

 академікові НАН України    

 Губерському Л. В.        

 Кукал Ірини Володимирівни, 
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 що мешкає за адресою:   

 вул. Гагаріна 29, кв.171, м. Київ; 

 тел. 547-98-49 

ЗАЯВА 

Прошу призначити мене на посаду заступника директора Інституту 

української філології з 01 вересня 2010 року.  

Додатки: 

1. Трудова книжка. 

2. Копія диплома. 

3. Рекомендаційний лист. 

28.08.2010                Власноручний підпис 

Зразок простої внутрішньої заяви: 

Проректорові з наукової роботи 

Національного педагогічного    

університету імені      

М. П. Драгоманова          

проф. Кудіну А. П.     

студента 51 групи            

Інституту дистанційної освіти   

Маленовського Степана Юрійовича. 

ЗАЯВА 

Прошу дозволити мені користуватися дисертаційним фондом бібліотеки 

для написання магістерської роботи.  

17.03.2010                Власноручний підпис 

 

  Текстове оформлення довідково-інформаційних документів 
План 

1. Загальна характеристика довідково-інформаційної документації 

2. Оформлення довідково-інформаційних документів:  план, оголошення, 

запрошення, довідки, доповідні і пояснювальні записки, виробничі звіти, 

висновки, рецензії. Виробничі протоколи. Витяг з протоколу. 
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1. Процес прийняття управлінських рішень базується на зборі та обробці 

об'єктивної і достовірної інформації. Тому переважна більшість документів, що 

відправляються з підприємства та спрямовуються до нього, є довідково-

інформаційними. У них міститься інформація про фактичний стан справ в 

установі, організації, на підприємстві, який є підставою для прийняття 

розпорядчих документів. 

Довідково-інформаційна документація носить допоміжний характер 

відповідно до організаційно-розпорядчої документації. Інформація, що 

міститься в довідково-інформаційних документах, може спонукати до дії або 

бути лише доведена до відома. 

Документи цієї системи відіграють службову роль по відношенню до 

організаційно-правових та розпорядчих документів. Довідково-інформаційні 

документи не містять доручень, не зобов'язують їх виконувати, як розпорядчі 

документи, а повідомляють дані, на підставі яких приймаються відповідне 

рішення, тобто ініціюють управлінське рішення, дозволяють вибрати той чи 

інший спосіб управлінського впливу. 

Особливість цих документів полягає в тому, що вони направляються 

знизу вверх по системі управління: від працівника до керівника структурного 

підрозділу, від керівника структурного підрозділу до керівника організації, від 

підвідомчої організації до вищої. 

До довідково-інформаційної документації відносяться такі види 

документів: 

 акти; протоколи; 

 довідки; 

 службові листи; 

 пояснювальні та доповідні записки; 

 плани і графіки; 

 відгуки та рецензії. 

Плани 

План роботи — це документ, що встановлює точний і чіткий перелік 

запланованих заходів (робіт) для їхнього подальшого виконання. Він має такі 

складники: послідовність, обсяг, умови й забезпечення виконання, термін для 

кожного етапу й для всього обсягу, кошторис, керівників і конкретних 

виконавців (відповідальних за кожний пункт плану). 

Окрім рубрикованого тексту плани можуть мати графіки, діаграми, 

таблиці, схеми тощо. 

Розрізняють такі групи планів: 

а) річні (календарний, фінансовий, навчальний); 

б) піврічні (семестрові); 

в) квартальні (четвертні); 

г) місячні; 

д) декадні; 

е) тижневі; 

ж) добові. 
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Наявність тих чи інших реквізитів зумовлено видом, формою та при-

значенням плану: 

1. Гриф затвердження. 

2. Назва документа. 

3. Назва установи чи структурного підрозділу. 

4. Термін, на який укладено план. 

5. Порядковий номер. 

6. Термін виконання конкретного виду роботи (заходу). 

7. Зміст роботи. 

8. Посада, прізвище та ініціал(и) виконавця. 

9. Посада, прізвище та ініціал(и) відповідального. 

10. Позначка про місце, дату, факт та якість виконання  (проведення) 

роботи. 

Службові плани робіт підписують посадовці, які відповідають за їх вико-

нання, а індивідуальні — ті, хто їх укладає, із наступним затверджуванням 

керівником. 

Зразок 

ЗАТВЕРДЖУЮ  

Директор Камянець-Подільского  

коледжу культури і мистецтв 

(підпис)      С.В. Нижник 

20.09.2011 

 

ПЛАН РОБОТИ 

Комісії «Народне пісенне мистецтво» 

на І півріччя 2010 р. 

пор. 

№ 

Дата 

проведення 

Зміст 

роботи 
Учасники 

Відповідальні 

виконавці 
Позначки Доповнення 

1 
01.01.2010 Концерт Гах О.В. 

Прус О.О. 

Столаба Т.В. виконано відзн. нак. № 1 

2       

3       

4       

5       

6       

 

Голова комісії    (підпис)         М.А. Олексійчук 

Запрошення (повідомлення) 

Запрошення — це документ, що містить коротку інформацію про подію 

або захід і адресовано конкретній особі, особам чи організації. Запрошуючи 

взяти активну або пасивну участь в оголошеному заході. Цей документ завжди 

має бути за змістом увічливим та коректним і містити дані про дату, місце, час, 

мету зібрання й умови, що висувають до його учасників.  

Реквізити: 

1. Назва документа. 
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2. Звертання до адресата (у Кл. відмінку): 

- статус (посада); 

- прізвище; 

- ім'я; 

- ім'я по батькові. 

3. Текст, що містить: 

- дату й час заходу; 

- місце проведення; 

- назву заходу; 

- порядок денний, тематику подій; 

- прізвища доповідачів у послідовності заявленого виступу; 

- маршрут проїзду (якщо треба); 

- номер контактного телефону для довідок. 

4. Посада (статус), підпис, ініціали та прізвище адресанта або назва 

структури, яка запрошує. 

5. Відбиток печатки (якщо треба). 

Текст запрошення (повідомлення) залежить від виду заходу, статусу й 

місця, яке відведено в ньому адресатові. 

Документ може бути й без назви і починатися з шанобливого звертання у 

Кл. відмінку: 

Шановний (а, -і) ... 

Глибокошановний ( а, -і) ... 

Вельмишановний ( а, -і) ... 

Добродію ( йко, -ї) ... 

Пане (-і, -но, -ове) ... тощо. 

Формуляром і змістом цей документ подібний до службового листа-

запрошення чи оголошення. 

Зразок  

ЗАПРОШЕННЯ 

Вельмишановні пані Ольго та пане Гордію! 

Запрошуємо вас на ювілейні урочистості, присвячені 70-річчю від дня 

народження та 50-річчю творчої діяльності народного артиста України Борейка 

Леоніда Семеновича, що відбудуться 4 квітня 2011р. в Будинку актора (вул. 

Красіна, 3) о 17.00. 

 

Голова Харківського 

театрального товариства     (підпис)       В. М. Шестопалов 

!!! Звертаючись до декількох осіб, займенники ви, вам, вас... слід писати з 

малої літери. 

ЗАПРОШЕННЯ 

Шановний п. Стефанів Олеже Віталійовичу! 

Запрошуємо Вас узяти участь у роботі науково-практичної конференції 

«Вивчення української мови у вищій школі», яка відбудеться 20 травня 2011р. в 

Харківському державному педагогічному університеті ім. І. Сковороди 

(вул.Артема, 29). 

Засідання перше — початок о 10.00 (ауд. № 401). 



 179 

Вступне слово ректора ХДПУ ім. Г. Сковороди акад. АПН України 

Пономаренка Ф. І. 

Доповіді та повідомлення: 

Кабанець В. Я. (ХДПУ ім. Г. Сковороди). 

Актуальні проблеми вивчення української мови у ВНЗ. 

Шабатура А. В. (ХНУ ім. В. Каразіна ). 

Значення українознавчих дисциплін для розвитку особистості в контексті 

національного виховання. 

Колесова 3. Б. (ХДТУСГ). 

Явища інтерференції, спричинені впливом російської мови. 

Любченко А. П. (ХУВС). 

Проблеми усного ділового мовлення. 

Засідання друге — початок о 15.00 (конференц-зала). 

Коваль К. С. (ХДАК). 

Про деякі аспекти вивчення ділової української мови. 

Бабич Г. II. (ХДПУ ім. Г. Сковороди). 

Викладання курсу «Культура мовлення вчителя» на нефілологічних 

факультетах педагогічного закладу. 

Ігнатенко С. П. (ХДТУБА). 

Українська мова — мова ділових паперів. 

їхати: трамваями м. 5, 7, 11 до зупинки «вул. Артема», ст. метро 

«Пушкінська». 

Тел. для довідок: 7-472-094, 7-472-420. 

Голова оргкомітету    (підпис)        В. В. Калач 

 

 

Глибокошановна Маріє Степанівно! 

19 траня 2011р. Вашій школі виповнюється 80 років. Уклінно запрошуємо 

Вас, дорога наша Вчителько, на святкування, яке розпочнеться о 16.00 у малій 

залі Кам’янець-Подільського міського будинку культури. 

Ваш ряд 3, місце 17. 

 Із повагою адміністрація,  

 педколектив й учні школи 

 

 

 

Оголошення 

Оголошення — це документ, у якому міститься потрібна інформація. За 

змістом оголошення поділяють на два види: 

Організаційні — оголошення про подію чи захід. 

Рекламні — оголошення про навчання, роботу, послуги, пропозиції тощо. 

Організаційні оголошення адресовано як конкретному гурту осіб, так і 

широким верствам людей. Зміст рекламних оголошень розраховано на широкий 

загал. 

Як організаційні, так і рекламні оголошення за формою бувають: писані, 

мальовані, комбіновані, відтворені механічним способом та ін. 
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Сучасний рівень поліграфічного виробництва, копіювальної та розмно-

жувальної техніки надає необмеженої змоги пошуків найрізноманітніших 

шрифтових і кольорових варіантів цього документа. 

Текст будь-яких оголошень має бути лаконічним, конкретним і містити 

вичерпну інформацію про дату, час, місце та зміст події чи заходу. Рекламні 

оголошення мають висвітлювати перелік послуг, товарів, їхню ціну тощо. 

Оголошення про запрошення на роботу, навчання, пропозиції щодо по-

дорожей і відпочинку містять умови, переваги, пільги, оплату та інші дані. 

Розрізняють оголошення: 

службові — підприємств, навчальних закладів, державних установ, 

організацій, фірм, агенцій тощо; 

особисті — громадянина чи гурту осіб.  

Реквізити: 

1. Назва документа. 

2. Текст, що містить: 

- дату; 

- час; 

- адресу місця проведення; 

- організатора (відповідального); 

- порядок денний (зміст) заходу; 

- коло осіб, яких запрошено; 

- умови входу (вільний чи платний); 

- способи проїзду (для зовнішніх). 

3. Назва структурного підрозділу чи колегійного органу, або 

посада і прізвище особи, яка подає оголошення (якщо треба). 

 

Зразок 

ОГОЛОШЕННЯ 

11 травня 2009 р. об 11.00 у приміщенні міського будинку культури 

відбудеться зустріч із народним депутатом України Оксаною Ляшенко.  

Вхід вільний. 

Проїзд: ст. метро «Архітектора Бекетова», трам. № 5, 7,11,14 до зуп. «вул. 

Гіршмана». 

        Харківський депутатський клуб 

 

До уваги власників акцій АТ «Міжнародний фонд промислових інвес-

тицій «НафтаГазПром»! 

17 грудня 2009р. о 13.00 в актовій залі ХНДІ «Сільгоспмаиібуд» відбу-

дуться загальні збори акціонерів. Реєстрація від 11.00 за свідоцтвами, що 

посвідчують право власності на акції, а для представників акціонерів — за 

дорученням. 

Порядок денний: 

1. Звіт голови правління за господарський 2009 р. 

2. Звіт ревізійної комісії. 

3. Затверджування річного звіту та балансу. 
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4. Затверджування розподілу чистого прибутку за 2009р. та 

нормативів розподілу на 2010 р. 

5. Затверджування основних напрямків діяльності на 2010 р. 

6. Різне. 

Оргкомітет працює від 10.12.09 щодня, окрім неділі. Тел. для довідок: 7-

470-410, 7-451-298 від 9.00 до 18.00. їхати: трол. № 2,18, 38 до зуп. «вул. 

Тобольська». 

Правління 

Міністерство культури України 

Кам’янець-Подільський коледж культури і мистецтв 

Оголошує набір студентів на спеціальності: «Бібліотечна справа», 

«Діловодство», «Народна художня творчість», «Хореографія», «Музичне 

мистецтво», «Декоративно-прикладне мистецтво». 

Умови зарахування та додаткова інформація за адресою: м. Кам’янець-

Подільський, вул. Зарванська, 3. 

Тел. для довідок: 03849-2-52-02, 03849-2-39-16 щодня, окрім суботи й 

неділі, від 13.00 до 19.00. 

Адміністрація 

У приватних оголошеннях часто замість назви документа («ОГОЛО-

ШЕННЯ») для стислості та економії місця розміщують ключове слово чи 

словосполуку, наприклад, «Продам», «Придбаю», «Обміняю», «Пропоную», 

«Здаю», «Робота за кордоном» тощо. 

Обсяг тексту таких оголошень лаконічний і визначається рекламодавцем. 

Стилем викладу змісту ці документи близькі до реклами, наприклад: 

ПРОДАМ ЗАЗ-968М. 

На ходу, недорого. 

Тел. 7-369-520 (19.00-22.00). 

Поряд із нейтральною лексикою та інфінітивною формою дієслова 

з'являються оцінна, емоційно насичена лексика, звертання, прикметники у 

формі ступенів порівняння, неповні речення й ін. 

Визначальним чинником дієвості візуальних оголошень (реклами) окрім 

оригінальності змісту є оформлення: відтворення тексту (шрифт) і розміщення 

його на площині (симетрія, асиметрія), добір кольорів та їх поєднання. Для 

трансляції суттєвим є час повідомлення, музичне чи звукове оформлення, 

чіткість та зрозумілість вимови, оригінальність тексту, композиції чи відеоряду. 

ДОВІДКА 

Довідка - це документ інформаційного характеру, що підтверджує факти з 

життя й діяльності окремих громадян, різні обставини діяльності установ, 

організацій, підприємств. 

Довідки можуть бути особисті й службові. 

Особисті довідки підтверджують певний юридичний факт конкретної 

особи. Оскільки текст довідки особистого характеру типовий, то слід 

використовувати бланки установи чи підприємства, на яких власноручно 

заповнюють тільки індивідуальні реквізити (кому, про що, для подання куди). 
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Довідки службового характеру складають на запит або за вказівкою 

вищої організації чи службової особи. Вони повинні об'єктивно відображати 

стан справ конкретного структурного підрозділу, всієї установи. 

Зовнішні довідки підписує керівник і засвідчують печаткою. Внутрішні 

печаткою не засвідчують. 

Довідка містить такі обов'язкові реквізити: 

1. Назва організації, що видає довідку. 

2. Дата і номер. 

3. Назва виду документа. 

4. Текст, у якому вказують прізвище, ім'я та по батькові особи, якій 

видається довідка у давальному відмінку; текст, у якому під-

тверджують певний факт; призначення довідки (куди подається). 

5. Підписи службових осіб, печатка, без якої довідка не має юри-

дичної сили. 

Зразок довідки: 

 
Міністерство освіти і науки України 

Кам’янець-Подільський коледж культури і мистецтв 

27.06.2010  № 177 

ДОВІДКА 

Видана Сергієнку Василю Олексійовичу в тому, що він є студентом 3 

курсу Кам’янець-Подільського коледжу культури і мистецтв 

Видано для подання за місцем вимоги. 

 

Директор коледжу             Д. І. Гончаров 

Секретар               Д. С. Микитенко 

     печатка 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЛУЖБОВІ ЗАПИСКИ 

Під загальним терміном службові записки найчастіше розуміють такі 

різновиди довідково-інформаційних документів: доповідна записка, 

пояснювальна записка, рапорт. 

Реквізити службових записок: 

1. Адресат (Керівникові проекту «Україна дітям» Висоцькому А. В.; 

Ректорові Національного економічного університету імені Вадима 

Гетьмана). 

2. Адресант (кафедра історії та культури української мови; доцента 

кафедри філософії Козачука С. В.) 
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3. Назва виду документа (Доповідна записка; Пояснювальна 

записка; Рапорт). 

4. Заголовок (про відрядження, про запровадження державного 

іспиту з української мови (за професійним спрямуванням), про 

порушення трудової дисципліни). 

5. Текст. 

6. Дата. 

7. Підпис. 

Доповідна записка - це документ на ім'я керівника установи, у якому 

повідомляють про певний факт, подію, подають звіт про виконання службових 

доручень або взятих на себе зобов'язань. 

За змістом доповідні записки поділяють на інформаційні, звітні, 

ініціативні, за походженням - внутрішні, зовнішні. 

Зміст доповідної записки повинен бути точним і лаконічним, для 

зручності поділятися на частини. Текст має дві частини - описову 

(констатаційну), в якій висвітлюється ситуація, що склалася; у другій частині 

сформульовані висновки і пропозиції або прохання, способи їх виконання. 

Якщо доповідна записка надсилається з установи або структурного 

підрозділу, то підписується керівником, укладається на бланку і має, окрім 

зазначених реквізитів, вихідний реєстраційний номер.  

Зразок доповідної записки: 

Навчально-методичне управління            Директорові Інституту 

ДОПОВІДНА ЗАПИСКА             іноземної філології  

15.01.2010 № 38-12/35              проф. Гончарову В. І. 

Про планування годин 

Доводимо до Вашого відома, що Наказом МОН України від 09.07.2009 

року № 642 «Про організацію вивчення гуманітарних дисциплін за вільним 

вибором студента» та наказом НПУ імені М.П. Драгоманова від 09.11.2009 

«Про організацію вивчення дисциплін циклу гуманітарної та соціально-

економічної підготовки» запроваджено обов'язкове вивчення дисципліни 

«Українська мова (за професійним спрямуванням)» обсягом З ЕСТS кредити і 

підсумковий контроль у формі іспиту. 

Просимо внести зміни до навчальних планів до 10 лютого 2010 року. 

Начальник навчально- 

методичного управління            Г. М. Бойко 

Пояснювальна записка - 1) це документ особистого характеру, в якому 

пояснюються певні дії особи; 2) вступна частина основного документа (плану, 

програми, звіту), в якому обґрунтовується мета його створення, структура, 

зміст, призначення, актуальність і новизна) 

Пояснювальну записку пише працівник на вимогу адміністрації у 

деяких випадках - з ініціативи підлеглого. 

Пояснювальну записку, що не виходить за межі установи, оформлюють 

на стандартному аркуші, що виходить за межі установи - на бланку і 

реєструють. 

Зразок пояснювальної записки: 

Директорові Інституту  
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політології та права  

проф. Андрусишину Б. І.  

студентки 305 ур групи  

Коваленко Марини 

 

Пояснювальна записка 

Я не з'явилася 18 травня 2010 року на заняття через хворобу.  Курсову 

роботу з української мови за професійним спрямованням здала 22 травня 2010 

року 

 

22.05.2010               підпис 
 

Рапорт -1) письмове офіційне повідомлення про що-небудь вищій 

інстанції, керівництву; 2) різновид доповідної записки, в якій стисло, але 

докладно викладено суть якої-небудь справи. 
 

Зразок рапорту з резолюцією: 

Бойку Г.М.       Ректорові Національного  

Підготувати проект наказу    педагогічного університету 

До 15.07.2010      імені М.П.Драгоманова      

Підпис академіка НАПН України    професору Андрущенкові В.П. 

   директора Інституту  

   історичної освіти 

   професора Сушка О.О. 

 

РАПОРТ 

Доводжу до Вашого відома, що для завершення організації роботи в 

приймальній комісії, формування особових карток і підготовки індивідуальних 

планів студентів першого курсу Інституту історичної освіти старший викладач 

кафедри культури української мови Підкамінна Людмила Володимирівна 

розпочинає роботу з 07 серпня 2010 року. 

 

01.07.2010 

Директор Інституту   підпис                О.О.Сушко 

ЗВІТ 

Звіт - це письмове повідомлення про виконання певної роботи (завдань, 

доручень за певний проміжок часу). 

Звіти бувають статистичні (цифрові) й текстові. Статистичні звіти 

оформлюються на спеціально виготовлених друкарським способом бланках. 

Текстові звіти здебільшого виконуються довільно, але існують усталені вимоги 

до їх оформлення. 

Реквізити: 

1. Назва виду документа. 

2. Заголовок (вказують установу, напрям діяльності, звітний пе-

ріод). 
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3. Текст, який має такі частини: вступ (вказують коло завдань, які 

були поставлені перед установою (особою) за звітний період); 

основна частина (опис та аналіз виконаної роботи); висновки 

(пропозиції, зауваження, плани на майбутнє). 

4. Підпис керівника установи або особи, відповідальної за скла-

дання звіту. 

5. Дата. 

6. Печатка. 

Звіт повинен мати композиційну чіткість, логічну послідовність у 

викладі, обґрунтованість висновків і пропозицій, стислість, точність 

формулювань. Текст звіту великий за обсягом звіт поділяють yа частини, кожна 

з яких має свій заголовок (наприклад, навчально-методична діяльність, 

науково-дослідна діяльність, організаційно-виховна робота). 

Звіти про виконання одноразових завдань і доручень не затверджуються й 

адресуються керівникові, від якого отримано завдання. Текст такого звіту 

починають словами: Відповідно до Вашого доручення від..., За Вашим 

завданням...). 

Печатка, штамп установи й підпис керівника мають бути лише у 

зовнішніх звітах. 

Зразок звіту: 

ЗВІТ 

про навчально-методичну, науково-дослідну 

та організаційно-виховну діяльність 

за 2010-2011 навчальний рік 

доцента кафедри англійської мови 

Малишко Ірини Володимирівни 

 

Навчально-методична діяльність 

Упродовж 2010-2011 навчального року було виконано таке навчальне 

навантаження: читала лекційний курс з ділової англійської мови для студентів 

Інституту іноземної філології, студентів заочного відділення Інституту 

політології та права, корекційної педагогіки і психології; проводила практичні 

заняття з ділової англійської мови. На цей рік було заплановано і виконано - 

800 годин, з яких аудиторних - 670 годин. 

До кожного практичного заняття було складено плани-конспекти, дібрано 

дидактичний матеріал, для активізації навчально-пізнавальної діяльності 

студентів на заняттях використовувалися різні форми роботи: експрес-

опитування, творчі завдання, спрямовані на розвиток мовленнєвої компетенції. 

Розробила навчальну програму для студентів і спеціальності «Видавнича 

справа і редагування» Інституту української філології «Англійська мова у 

професійному спілкуванні», у співавторстві створила дистанційний курс 

«Ділова англійська мова». 

 

Науково-дослідна діяльність 

За звітний період працювала над дисертаційним дослідженням 

«Спонукально-закличні еліптичні конструкції в українському політичному 
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дискурсі». Матеріали дослідження було виголошено на звітно-науковій 

конференції викладачів університету (доповідь «Мовні засоби українського 

політичного дискурсу»). Узяла участь у міжнародній науково-практичній 

конференції «Українська мова - державна мова» (Донецьк, 11-12 грудня 2008 

року), у III Міжнародній науковій конференції «Мова, культура і соціум у 

гуманітарній парадигмі» (Кам'янець-Подільський, 26-27 листопада 2009 року). 

Вийшли друком такі матеріали: 

1. Англійська мова. Комплексна підготовка до тестування: 

навч. посібник / С. В. Макарець, О. О.Красюк, і. В. Малишко. - К.: 

Арій, 2008.-640 с. 

2. Макарець С. Ділова англійська мова: Дистанційний 

курс: навч. посіб. / С. Макарець, І. Малишко. - К.: Видавництво 

НПУ їм М.П. Драгоманова, 2009. - 208 с. 

3. Малишко І. Теоретичні засади лінгвістичного аналізу 

політичного дискурсу/І. Малишко//Лінгвістичні студії: зб. наук, 

праць/Донецький нац. ун-т. - Донецьк: ДонНу, 2009. - Вип. 19. - С. 

182-186. 

4. Малишко І. Явище еліпса як засіб економії мовних 

засобів// Наукові праці Кам'янець-Подільського університету: 

Філологічні науки, (подано до друку) 

 

Організаційно-виховна робота 

Протягом навчального року здійснювала контроль за навчанням студентів 

108 вс групи та відвідуванням ними аудиторних занять, вирішувалися нагальні 

виробничі питання. Згідно з планом куратора, поданим до деканату, проводила 

години куратора, а також бесіди з виховною та інформаційною метою. 

Виконувала обов'язки куратора ЕСТS (1 і 2 курс Інституту іноземної 

філології), уповноваженої особа Київського регіонального центру оцінювання 

якості освіти під час проведення зовнішнього незалежного оцінювання. 

 

30.11.2009         І. В. Малишко 

 

 

ПРОТОКОЛ. ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ 

Протокол - документ, що відбиває процес і результат роботи постійних 

та тимчасових колегіальних органів, проведення зборів, засідань, нарад, 

конференцій, обговорень тощо. 

Протокол веде секретар або інша спеціально призначена особа, 

конспектуючи, стенографуючи або записуючи на диктофон виступи учасників 

засідання. 

За обсягом фіксованої інформації протоколи поділяють на: 

стислі - записують порядок денний, прізвища доповідачів, назву питання, 

формулюють ухвалу; 

повні - крім порядку денного, ухвали, стисло фіксують виступи 

доповідачів, інших осіб, які беруть участь у роботі колегіального органу; 

стенографічні - весь хід засідання записують дослівно.  
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Реквізити протоколу: 

1. Назва виду документа (Протокол). 

2. Індекс (номер). 

3. Дата. 

4. Місце засідання. 

5. Гриф затвердження (якщо протокол підлягає затвердженню). 

6. Заголовок до тексту. 

7. Текст. 

8. Підпис голови. 

9. Підпис секретаря.  

Вимоги до оформлення протоколу 

Протокол оформлюють на загальних бланках формату А4. Датою 

протоколу є дата засідання. Протоколи мають порядкову нумерацію з початку 

року, яка водночас означає й кількість проведених засідань. Правильне ведення 

протоколу має важливе значення, оскільки ухвалені рішення набувають 

юридичної сили тоді, коли вони оформлені протоколом. Протокол дає 

можливість перевірити правильність прийнятих рішень, контролювати їх 

виконання. 

У тексті протоколу виділяють дві частини: 

вступна частина має постійну інформацію (голова, секретар, присутні) 

та змінну (ініціали та прізвища голови, секретаря, присутніх). Слова: Голова, 

Секретар, Присутні пишуть від лівого берега. Прізвища присутніх і запрошених 

подають за абеткою. Якщо їх кількість перевищує 15, до протоколу додають 

список присутніх, а у вступній частині протоколу вказують загальну кількість: 

Були присутні 130 осіб. Вступну частину протоколу закінчують порядком 

денним. Слова Порядок денний друкують від лівого берега, кожний пункт 

якого нумерують і записують з нового рядка. Питання формулюють у 

називному, а не у знахідному відмінку (форма Про розгляд і затвердження... не 

рекомендована). 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
1. Звіти викладачів про виконання індивідуальних планів за II семестр 

2009-2010 навчальний рік. 

2. Завдання членів кафедри з поліпшення запровадження кредитно- 

модульної системи навчання. 

3. Підсумки зимової екзаменаційної сесії. 

4. Наукова робота студентів у проблемних групах. 

основна частина тексту протоколу складається з розділів, які 

відповідають пунктам порядку денного. 

Текст кожного розділу будують за схемою: 

1. СЛУХАЛИ: 

2. ВИСТУПИЛИ: 

3. УХВАЛИЛИ: 

Після двокрапки з абзацу пишуть прізвище й ініціали доповідача, через 

тире - короткий виклад тексту виступу. У тих випадках, коли текст доповіді 

додають, виступ не записують, а після прізвища доповідача вказують: текст 

доповіді додається. 
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У розділі УХВАЛИЛИ викладають прийняте рішення, яке може 

складатися з одного чи декількох пунктів або мати форму резолюції                    

І. СЛУХАЛИ: 

Інформацію проф. Шевчук С. В., завідувача кафедри культури 

української мови, про запровадження вступного іспиту до аспірантури з 

української мови (за професійний спрямуванням) (текст доповіді додається). 

ВИСТУПИЛИ: 

1. Лобода Т.М., доцент кафедри культури української мови - 

запропонувала створити типову програму вступного іспиту до аспірантури з 

української мови (за професійним спрямуванням) на підставі типової 

навчальної програми курсу. 

2. Кабиш О. О., доцент кафедри культури української мови - вказала на 

необхідність запровадження тестування під час вступного іспиту до 

аспірантури.             

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію проф. Шевчук С. В. взяти до відома. 

2. Створити комісію у складі 5 осіб для укладання типової 

програми вступного іспиту до аспірантури з української мови (за 

професійним спрямуванням). 

3. Розробити систему тестів з української мови (за 

професійним спрямуванням).  

Запамятайте!!! 

Доповідь, план заходів затверджують 

Інформацію беруть до відома 

Заходи схвалюють 

Проект документа затверджують у пропонованій редакції, приймають 

у першому (другому) читанні, із внесенням змін та поправок 

Якщо на зборах проводять вибори таємним голосуванням, результати 

оформлюються окремими протоколами лічильної комісії: в одному 

зазначається склад комісії, а в другому - результати голосування:                       

За Федоренка С. В. - 10 голосів, проти - 1, утримався - 1. 

Протокол, складений під час засідання, редагують, за наявності і 

стенограми - розшифровують і друкують. Документ набуває чинності після 

підписання секретарем і головою або після затвердження відповідними 

(визначеними законодавством) установами чи посадовцями. Протокол засідань 

комісій підписують усі члени комісії. 

Зразок протоколу: 

ПРОТОКОЛ № 5 

Засідання комісії  «Народне пісенне мистецтво» 

Голова - директор Нелюбов Р.М. 

Секретар - викладач Боднар О.Л. 

Присутні: заст. директора Червінська І.Є., Павлюк О.Я., завідувач 

виробничою практикою Корчук В.М., голова комісії Олексійчук М.А., 

викладачі та студенти спеціалізації «Народне пісенне мистецтво» 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
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1. Звіт про роботу про роботу комісії за період з вересня 2010 року по 

червень 2011 року. 

 2. Підготовка до виробничої практики             

І. СЛУХАЛИ: 

Олексійчук  М.А., голова комісії,   - звіт про роботу про роботу комісії за 

період з вересня 2010 року по червень 2011 року (звіт додається) 

ВИСТУПИЛИ: 

1. Червінська І.Є., заступник директора, - відзначила плідну працю 

викладачів та студентів спеціалізації «Народне пісенне мистецтво». 

2. Павлюк О.Я., заступник директора, - наголосила на тому, що під 

керівництвом Олексійчука М.А. викладачі та студенти комісії своєчасно 

виконували заплановану роботу і гідно представляли навчальний заклад на 

конкурсах. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Відзначити роботу комісії «Народного пісенного мистецтва» за період з 

вересня 2010 року по червень 2011 року. 

2. Відмітити творчий підхід у роботі викладачів та студентів комісії. 

ІІ. СЛУХАЛИ: 

Корчук В.М., завідувач виробничою практикою, – інформація про 

підготовку до виробничої практики.                                        

ВИСТУПИЛИ: 

Столаба Т.В., викладач комісії, - запропонувала урахувати бажання 

студентів стосовно проходження практики.. 

УХВАЛИЛИ: 

1. У зв’язку із скороченням навчального семестру, розпочати виробничу 

практику з 01 вересня 2011  року. 

2. Розглянути заяви студентів на запити з установ культури щодо місця 

проходження практики. 

 

Голова зборів    (підпис)      Р.М.Нелюбов 

Секретар зборів    (підпис)         О.Л.Боднар 

Витяг з протоколу – це відтворення частини протоколу. Яка стосується 

окремого питання. Його складають, надсилають (або передають) окремим 

осбам чи підприємствам на їхню вимогу. 

Реквізити: 

1. Назва виду документа. 

2. Заголовок протоколу. 

3. Дата протоколу.  

4. Текст витягу. 

5. Дата складання витягу. 

6. Підпис секретаря або голови засідання.  

7. Печатка. 

Від протоколу витяг відрізняється тим, що в ньому подається ухвала 

лише одного питання, тому порядок денний не зазначається. Витяг 

засвідчується підписами голови та секретаря зборів і скріплюється печаткою. 
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У протоколі роблять помітку про витяг, а також зазначають, кому його 

вручено або надіслано. 

 

Зразок витягу з протоколу: 

 
Міністерство освіти і науки України 

Кам’янець-Подільський коледж культури і мистецтв 

 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 11 

         засідання студентського профспілкового комітету   

 Кам’янець-Подільського коледжу культури і мистецтв 

від 27 квітня 2010 року 

ІІ. СЛУХАЛИ: 

Олексійчук  М.А., голова комісії, – інформація про надання путівки до 

лікувально-оздоровчого профілакторію «Лісова пісня» студенту 318 групи, 

Власову Борису Геннадійовичу 

УХВАЛИЛИ: 

Надати студенту 318 групи, Власову Борису Геннадійовичу, путівку до 

названого профілакторію 

 

30.04.2010 

Оригінал підписали: 

Голова           В. П. Андрущенко 

Секретар                О. Г. Ярошенко 

З оригіналом згідно:  

Секретар-референт   (підпис)               З.В.Гречуха 

 

 

 

 

Висновки 

Висновок — документ, який містить думку, висновки організації, комісії 

чи фахівця з будь-якого документа або питання. 

Висновок укладається на проекти положень, постанов, інструкції, на 

проекти стандартів, наукові праці (звіти, статті, дисертації, дипломні проекти) 

та ін. із зазначенням таких відомостей: 

1. Назва документа. 

2. Заголовок (із зазначенням питання, на яке він готувався «про...»). 

3. Текст, що містить дві частини: 

- у першій подають стислий виклад суті питання, аналіз основних 

положень або пропозицій і загальна оцінка документа (питання); 

- У другій викладають конкретні зауваження по суті питання чи до-

кумента, які розглядають, обґрунтовують висновки і вносять про-

позиції. Ця частина тексту може мати окремі пункти. Якщо зауваження 
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та пропозиції відсутні, у висновку зазначають: «Із проектом ... згідні» або «До 

проекту... зауважень немає». 
4. Додатки (якщо є). 

5. Дата. 

6. Посада уповноважених, фахівців (якщо укладачів декілька та є керів-

ник, голова, то спочатку зазначають посаду керівника, а далі за абет-

кою), їх підписи та розшифрування. 

7. Відбиток печатки (якщо потрібно). 

Висновок подають до вищих органів для розгляду й затверджування. 

Зразок 

ВИСНОВОК 

про готовість Kам’янець-Подільського  

коледжу культури і мистецтв до 2010-2011 навч. р. 

Комісія у складі трьох осіб оглянула коледж культури і мистецтв і 

виявила: 

Будівля коледжу, навчальні приміщення, спортивний комплекс відпові-

дають санітарно-нормативним вимогам. 

Санітарно-епідеміологічний стан їдальні задовільний. 

Відсутня аптечка першої медичної допомоги. 

Частина двору захаращена металобрухтом та уламками дерев, відсутня 

огорожа з боку вул. Зарванська. 

Комісія рекомендує: 

До 26.08.10 впорядкувати двір, полагодити огорожу та забезпечити 

медичний пункт потрібними лікарськими препаратами. 

Надалі підтримувати належний санітарно-навчальний стан. 

До 27.08.10 поінформувати Кам’янець-Подільське райвно про виконання 

рекомендації, зазначеної в п. 1. 

24.08.09 

Голова комісії    (підпис)         А. Я. Цибух 

Члени комісії:    (підпис)            О. Д. Гужвій 

 (підпис)           С. Ю. Зеленська 

Рецензія 

 

Рецензія — це критичний відгук на художній, науковий або інший твір, 

що містить зауваження, пропозиції тощо. Мета рецензії — рекомендація твору 

до друку, захисту. 

Реквізити рецензії такі: 

1. Назва документа. 

2. Заголовок, що містить: 

• назву рецензованої роботи; 

• прізвище та ініціали її автора; 

• видавництво та рік публікації; 

• кількість сторінок. 

3. Текст, що складається з двох частин: 

• короткий виклад змісту роботи; 

• зауваження, пропозиції, висновки автора рецензії. 
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4. Підпис особи, яка рецензувала роботу. 

5. Дата. 

У разі необхідності підпис завіряють печаткою. 

 

Зразок 

РЕЦЕНЗІЯ 

на курсову роботу  

„Історія мого села та волонтер свободи В.М.Скибицький”  

студента  другого курсу  

спеціальності 5.020104 „Народна  художня  творчість”,   

спеціалізації „Народне інструментальне мистецтво.  

 Духові інструменти” 

ШЕВЧУКА ВАСИЛЯ МИКОЛАЙОВИЧА 

 Взаємодія традицій і новацій – одне з вагомих питань народознавства, яке 

в кожний період роз’яснювалось по-різному. Цим і зумовлена актуальність 

роботи присвяченої дослідженню історії  життя і творчості В.М.Скибицького у 

контексті розвитку народознавства, з’ясуванню її новаторського характеру. 

 Курсова робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, додатків 

та великого бібліографічного списку використаних джерел. 

 Загальне враження від роботи більш позитивне. Студент глибоко та 

сумлінно опрацював як критичні, так і художні джерела про визначну постать 

Красилівського району В.М. Скибицького й спромігся максимально 

заглибитися у нелегкі проблемні питання обраної теми. Відчувається, що 

студент прекрасно володіє теоретичними основами, вдумливо сполучає теорію 

із практичним аналізом обраної теми. 

 Вартісним у дослідженні є те, що постать В.М. Скибицького аналізуються 

не відокремлено, а у контексті питань народознавства.  

 У роботі висловлено чимало свіжих самостійних суджень, цікавих 

теоретичних спостережень. Заслуговує, наприклад, на схвалення відображення 

окремих теоретичних питань у своєрідних схемах, що свідчать про ґрунтовну 

обізнаність студента із народознавством. 

 Найбільш позитивним, на наш погляд, є те, що студент приділяє увагу  

дослідженню маловідомих постатей даного регіону, характеризує їх внесок у 

розвиток народознавства. 

 У цілому курсова роботу свідчить про високий фаховий рівень й 

заслуговує на високу оцінку. 

Викладач комісії  

культурологічних дисциплін         (підпис)          Яворницька Н.О.  

   05.12 2006 

 

 

Етика ділового листування 
План 

1. Види службових листів Ділове листування. Вимоги до офіційного 

листування. Етикет ділового листування.  
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2.  Кореспонденція за характером інформації. Телеграма. Факс. 

КЛАСИФІКАЦІЯ ЛИСТІВ 

Лист - це поширений вид документації, один із способів обміну 

інформацією. 

Службові листи належать до головних засобів встановлення офіційних, 

службових контактів між підприємствами, організаціями, установами, фірмами 

та закладами. Мета їх - пояснити, переконати, поінформувати і спонукати 

адресата до певної дії. 

За функціональними ознаками службові листи переділяють на такі, що 

потребують відповіді, й такі, що її не потребують. До листів, що потребують 

відповіді, належать: 

листи-прохання; 

листи-звернення;  

листи-пропозиції; 

листи-запити; 

листи-вимоги. 

До листів, що не потребують відповіді, належать:  

листи-попередження;  

листи-нагадування; 

листи-підтвердження; 

листи-відмови; 

супровідні листи; 

гарантійні листи;  

листи-повідомлення; 

рекомендаційний лист. 

За кількістю адресатів розрізняють звичайні, циркулярні й колективні 

листи. Звичайний лист надсилають на адресу однієї інстанції, циркулярний 

лист - низці установ, колективний лист - на одну адресу, але пишуть його від 

імені керівників кількох установ. 

РЕКВІЗИТИ ЛИСТА ТА ЇХ ОФОРМЛЮВАННЯ 

Службові листи пишуть чи друкують на бланку або чистому аркуші 

паперу. Основні реквізити листа за державним стандартом такі: 

1. Державний Герб. Має бути розташований у центрі верхнього берега 

або над серединою рядка з назвою організації. 

2. Емблема організації, установи чи підприємства (не відтворюють, якщо 

на бланку розміщено зображення Державного Герба України) 

3. Зображення державних нагород. Розташовуються у верхньому лівому 

кутку на рівні реквізитів 07, 08. 

4. Код організації установи чи підприємства. Зазначається за ЄДРПОУ 

після реквізиту «Довідкові відомості про організацію» (09). 

5. Повна назва установи, організації чи підприємства - автора листа. 

Відтворюється угорі ліворуч за допомоги штампа або друкарським способом. 

6. Назва структурного підрозділу. Дозволяється друкувати 

машинописним способом у верхньому лівому кутку. 

7. Індекс підприємства зв'язку, поштова й телеграфна адреси, номер 

телетайпа, номери телефону, факсу. Розташовують у верхньому лівому кутку, 
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оформляють відповідно до поштових правил. Для здійснення розрахунково-

грошових операцій на бланках листів указують номер розрахункового рахунка 

у відділенні банку. 

Наприклад: 

Розрахунковий рахунок № 3467059 

у Шевченківському УСБ м. Києва, МФО 845678 

8. Дату (день, місяць, рік) записують здебільшого словесно-цифровим 

способом (24 серпня 2009 р.). На бланках дату листа ставлять ліворуч угорі на 

спеціально відведеному для цього місці. Якщо лист написаний не на бланку, то 

дату вказують під текстом зліва. 

9. Адресат. Листи адресують організації, установі чи підприємству, 

службовій або приватній особі. Назву установи і структурного підрозділу 

подають у називному відмінку, а найменування посади й  прізвище — у 

давальному  

Наприклад: 

Видавництво «Освіта»  

Коваленкові С. М. 

Якщо листа адресовано керівникові установи, назва якої входить у 

найменування посади, то прізвище й посаду подають у давальному відмінку, а 

назву установи —- у родовому. 

Наприклад: 

Директорові ТОВ «Медіа Про»  

Токарчуку К. П. 

Н адресі можна вказувати лише назву посади, без прізвища та ініціалів 

особи, яка цю посаду обіймає. Це припустимо тільки за умови, якщо ця посада - 

єдина в установі, організації чи на підприємстві.  

Наприклад: 

Генеральному директорові Спільного  

українсько-російського підприємства «Каскад»  

Директорові Науково-методичного центру  

професійно-технічної освіти 

Якщо особа, якій надсилають листа, має вчене звання або науковий 

ступінь, то ці відомості подають перед прізвищем. Ступені й звання можна 

записувати у скороченій формі.  

Наприклад:  

Начальникові Департаменту розвитку дошкільної  

загальної середньої та позашкільної освіти  

проф. Романенку В. П. 

До реквізиту «адресат» може входити поштова адреса. Слід пам'ятати: 

якщо лист адресовано установі, поштову адресу вказують після назви установи, 

структурного підрозділу й прізвища службової особи.  

Наприклад: 

Київський міжрегіональний інститут 

удосконалення вчителів імені Б. Грінченка 

Відділ кадрів 

Васильченкові Ф.К 
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вул. П. Тичини, 17, м. Київ, 04132 

Реквізити адресата друкують праворуч у верхній частині сторінки. 

Кожний елемент - назву установи, підрозділу, посаду, прізвище та ініціали 

особи, поштову адресу - подають з нового рядка і з великої літери. На конверті 

повторюють адресу отримувача листа, починаючи з «Кому», а потім указують 

«Куди». 

10. Будь-який службовий лист повинен мати заголовок до тексту, що 

містить стислий виклад його основного змісту. Він має точно їм передавати 

зміст листа і відповідати на питання «про що?», наприклад Про постачання 

автомобілів. 

Якщо в листі порушено кілька взаємопов'язаних питань, то заголовок 

може бути узагальненим, наприклад: Про взаємодопомогу і співпрацю. 

Наявність заголовка значно полегшує роботу з листом на всіх етапах його 

проходження - від реєстрації в установі-адресанті до направлення його до 

справи після виконання в установі-адресаті.  

 

Запам'ятайте! 

Заголовок до тексту службового листа оформлюють від межі лівого 

берега без відступу; максимальна довжина рядка - 28 друкованих знаків. 

Крапка в кінці заголовка не ставиться. 

11. Текст листа складається з двох частин: опису фактів або подій, що 

послужили підставою для написання листа; висновків і пропозиції. 

12. Позначення про наявність додатка роблять ліворуч під текстом із 

нового рядка. Є два способи оформлення цього реквізиту: 

якщо лист містить додатки, про які згадувалося в тексті, або ті, що 

пояснюють його зміст, то відмітку оформляють так: Додаток: на 2 арк. у 1 

прим. 

якщо лист містить додатки, не зазначені в тексті, то їх слід перелічити із 

вказівкою на кількість сторінок у кожному і них і кількість примірників: 

Додатки:  

1. Проект реконструкції школи: на 2 арк. в 1 прим. 

2. Акт прийняття нових будівельних матеріалів: на 3 арк. у 1 прим.  

Якщо ж лист містить велику кількість додатків, то окремо складають їх 

список, а в листі після тексту зазначають:  

Додаток: відповідно до списку на 7 арк. 

Підписує службовий лист переважно керівник установи (організації, 

підприємства), його заступник чи керівник структурного підрозділу. Якщо лист 

написано на бланку установи, то зазначають лише посаду, ініціал(и) та 

прізвище особи, яка підписує лист (назву установи не повторюють). 

Наприклад: 

Директор школи   (підпис)   П.Г.Остапенко 

Голова оргкомітету  (підпис)   Г.Р.Рижук 

Якщо лист написано не на бланку, то вказують повну назву установи 

посаду, ініціал(и) та прізвище особи, котра підписує лист.  

Наприклад: 

Голова акціонерного 
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банку «Мрія»   (підпис)   С.В.Фесенко 

 

ЕТИКЕТ ДІЛОВОГО ЛИСТУВАННЯ 

Фахівці з проблем культури ділового мовлення пропонують під час 

написання листа дотримуватися таких правил: 

І. Починати листа необхідно із звертання, яке є загальноприйнятою 

формою ввічливості. Проблема вибору звертання є доволі делікатною. 

Найпоширенішими є такі звертання: 

Шановний (ім 'я та по батькові)! 

Шановний пане/пані... (ім'я, ім'я й прізвище)! 

Шановні панове! 

Шановні колеги! 

Вельмишановний добродію! 

Глибокошановний (ім'я та по батькові)! 

Високошановний пане...! 

Примітка. Слово пан в українській мові вживається щонайменше сім 

століть і в етикетному сенсі не має ніякої семантичної дотичності до слова пан 

у розумінні належності до привілейованих класів. Позаяк воно засвідчує 

пошану до адресата, в офіційних документах форма пан уживається з ім'ям, 

прізвищем, назвою посади, звання. Ім'я та по батькові зі словом пан не 

поєднується. Тобто говорити чи писати пан Михайло Петрович, пані Ольга 

Степанівна або звертатися пане Михайле Івановичу, пані Катерино Василівно є 

порушенням норм літературної мови й не відповідає українським традиціям. 

У листуванні прийнято зазначати звання адресата чи вказувати його 

професію: 

Високоповажаний міністре! 

Вельмишановний (високоповажний) професоре!  

Шановний директоре! 

Високоповажний пане прокуроре! 

Шановний суддя! 

До Президента держави слід звертатися так: 

Ваша Високодостойносте Пане Президенте! 

Вельмишановний Пане Президенте! 

Високоповажний Пане Президенте! 

Пане Президенте! 

Необхідно запам'ятати й чітко дотримуватися форм звертання до 

служителів церкви: 

Всечесніший Отче Михаиле! 

Всесвітліший Отче! 

Високопреподобний Отче! 

Ваше Блаженство! 

Блаженніший і дорогий Митрополите! 

Високопреосвященний Владико Митрополите! 

Ваша Святосте (до Патріарха)! 



 197 

В українській мові звертання вживають у формі кличного відмінка. 

Заміна його формою називного відмінка на зразок «Шановна Оксани 

Дмитрівна!», «Шановний директор!»є ненормативною. 

Зазвичай звертання до службової особи завершують знаком оклику і 

перше слово тексту листа пишуть з великої літери і з абзацу. 

Відсутність звертання може бути витлумачено як зневагу до адресата і 

порушення етикету ділового листування. 

II. Дуже важливо ретельно обміркувати початкову фразу листа, від якої 

може багато залежати, адже саме вона має переконати адресата у правомірності 

написання листа. Якщо цей лист - відповідь на запрошення, запит, подяка, то 

вже у першому реченні буде доречним ввічливо висловити вдячність. 

Висловлюємо свою найщирішу вдячність за... 

Щиро дякуємо Вам за лист з порадами та рекомендаціями щодо... 

Насамперед (передусім) дозвольте подякувати Вам за... 

Прийміть нашу щиру (найщирішу) подяку за... 

Цей лист - вияв нашої вдячності за... 

Ми щиро вдячні Вам за те, що Ви... 

Дозвольте висловити свою вдячність... 

Вдячні Валі за запрошення... 

Дякуємо за надану змогу (пропозицію)... 

У листах-підтвердженнях варто скористатися такими початковими 

фразами: 

Із вдячністю підтверджуємо отримання листа-відповіді... 

Офіційно підтверджуємо свою згоду на... 

На підтвердження нашої попередньої домовленості повідомляємо... 

Підтверджуємо отримання Вашої телеграми... 

Ми отримали Вашого листа з повідомленням про... і щиро Вам вдячні... 

Поширеними вступними фразами в ділових листах є посилання на 

зустріч, попередній лист, телефонну розмову, подію:  

У відповідь на Ваш лист від (дата)... 

Відповідно до контракту №..., що був підписаний між нашими 

установами... 

Відповідаючи на Ваш запит від (дата)... 

Відповідно до Кримінально-процесуального кодексу України, розділу… 

статті №... 

Згідно з нашою домовленістю надсилаємо Вам... 

На Ваш запит про... даємо письмову відповідь. 

У відповідь на Ваш запит повідомляємо... 

Узявши до уваги Ваш запит від (дата), пропонуємо Вам... 

Згідно з нашою домовленістю від (дата) повідомляємо... 

До інвесторів, керівників установ (організацій, підприємств), клієнтів, 

партнерів нерідко доводиться звертатися з проханнями. Початковими фразами 

таких листів можуть бути такі: 

Будь ласка, повідомте нас про... 

Будемо вдячні, якщо Ви підтвердите свою участь у... 

Звертаємося до Вас із проханням про невелику пожертву у фонд... 
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Просимо Вас терміново оплатити рахунок... 

Просимо Вас уважно вивчити наші пропозиції й дати остаточну 

відповідь... 

Просимо надіслати зауваження та доповнення до проекту угоди про... 

Просимо прийняти замовлення... 

У діловому світі з різних причин (ви на кілька днів затрималися з 

відповіддю, не змогли вчасно виконати доручення, не з'явилися чи запізнилися 

на зустріч, переплутали документацію) іноді виникають ситуації, коли потрібно 

вибачитися, перепросити за неприємності, яких ви завдали адресату. У такому 

разі листа слід розпочинати так:  

Просимо вибачення за прикре непорозуміння, що сталося... 

Щиро просимо вибачити за затримку з відповіддю... 

Просимо вибачити нам за неможливість вчасно виконати Ванн 

замовлення... 

Хочемо попросити вибачення за завдані Вам зайві турботи... 

Перепрошуємо за зайві хвилювання з приводу... 

Хочемо щиро перепросити Вас за прикру помилку, що сталася.. 

У листах-нагадуваннях, що належать до психологічно складних, потрібно 

ввічливо, тактовно і ненав'язливо вказати на те, що, наприклад, термін оплати 

рахунка чи виконання замовлення минув. Такі листи варто розпочати так: 

Вважаємо за свій обов'язок нагадати Вам про... 

Нам дуже незручно, що змушені нагадати Вам про... 

Вибачте, що знову турбуємо Вас, але ми не отримати відповіді на лист 

від (дата). 

Змушені нагадати Вам, що й досі не отримали від Вас оплаченого 

рахунка. 

Вибачте, але ми змушені нагадати Вам про необхідність оплатити 

рахунок за... Гадаємо, що це лише непорозуміння. 

Вважаємо за необхідне нагадати Вам... 

Дозвольте нагадати Вам, що... 

Інколи делікатність, тактовність не дають бажаних наслідків, тоді слід 

виявити категоричність і рішучість. Це можна зробити так: 

Незважаючи на неодноразові нагадування та вжиті запобіжні заходи, 

Ваш борг не погашено, натомість він продовжує зростати. Вважаємо за 

потрібне попередити Вас про свій намір розірвати контракт. 

Оскільки Ви, незважаючи на наше настійне прохання погасити 

заборгованість, і досі не надіслали оплаченого чека, ми змушені припинити 

виконання всіх Ваших замовлень. 

Усі наші намагання змусити Вас сплатити борг були марними, а тому 

ми подаємо позов до суду. 

До категорії складних належать листи-відмови. Якщо ви не маєте 

можливості відповісти позитивно, то сказати «ні» слід аргументовано, 

коректно, доброзичливо, адже людина покладала на вас надії. За умови 

дотримання цих порад адресат зрозуміє, що у вас не було іншого виходу. 

Сформулюйте відмову так: 
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Ми, докладно вивчивши запропонований Вами проект, з прикрістю 

повідомляємо, що не маємо змоги... 

На жаль, ми не можемо прийняти Вашої пропозиції... 

Дуже шкода, але ми не маємо згоди задовольнити Ваше прохання і 

багатьох причин... 

Шкода, але з огляду на ускладнення ситуації ми не можемо підтримати 

Вашого проекту. 

Щиро шкодуємо, проте ситуація, що склалася, не дає нам можливості... 

Вибачте, але ми не можемо надати (погодитись, направити)... 

У листах-повідомленнях доречною буде одна з таких вступних фраз: 

Повідомляємо Вас... 

Хочемо повідомити про те, що... 

З приємністю повідомляємо Вас, що... 

На жаль, змушені повідомити Вас, що... 

Дозвольте повідомити Вас, що... 

Раді повідомити Вас, що... 

Цим листом повідомляємо, що... 

III. Вибір завершальних речень є також дуже важливим і залежить 

насамперед від змісту листа. Так, можна повторити подяку, висловлену на 

початку, чи просто подякувати за допомогу, приділену увагу, оскільки слово 

«дякую» - найуживаніше слово кожного вихованого і порядного комерсанта, 

підприємця, банкіра, кожної ділової людини: 

Дозвольте ще раз подякувати Вам... 

Висловлюємо ще раз вдячність... 

Дякуємо за допомогу... 

Ще раз дякуємо Вам за все, що Ви зробили для... 

Щиро вдячні за... 

Ще раз висловлюємо щиру вдячність за постійну підтримку... 

Ще раз дякуємо і висловлюємо надію, що... 

Дозвольте ще раз подякувати Вам за... 

Ще раз дякую за виявлену мені честь... 

Доречним і корисним наприкінці листа є запевнення адресата в тому, про 

що йшлося в тексті: 

Запевняємо, що Ви цілковито можете розраховувати на нашу під-

тримку. 

Ми зателефонуємо Вам, щоб домовитися про взаємно зручний час для 

зустрічі. 

Будемо раді співпрацювати з Вами. 

Запевняємо, що наша співпраця буде плідною.  

Запевняємо, якщо протягом місяця Ви погасите заборгованість, усі 

замовлення буде виконано і ми й надалі співпрацюватимемо на чи передніх 

умовах. 

Будемо раді допомогти Вам. 

Якщо у Вас буде бажання зустрітися з нашим представником ми до 

Ваших послуг у будь-який зручний для Вас час. 

Запевняємо, що ми робимо все можливе для завершення... 
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Запевняємо, що є майбутньому ми докладемо максимум зусиль, щоб 

уникнути таких прикрих непорозумінь. 

Будемо раді встановленню взаємовигідних контактів із Вашою фірмою 

Наприкінці листа можна висловити сподівання: 

Сподіваємося, що наша пропозиція зацікавить Вас. 

Сподіваємося, що Ви правильно зрозумієте нас. 

Сподіваємося, наша відмова не образить Вас, і в майбутньому ми ще 

матимемо нагоду взаємовигідно співпрацювати. 

Сподіваємося, що Ви розглянете наші пропозиції найближчим часом і 

повідомите нас про своє рішення. 

Маємо надію, що це піде на користь справі. 

Гадаємо, що в майбутньому зможемо стати Вам у пригоді 

Розраховуємо на тісне і взаємовигідне співробітництво з Вами. 

Маємо надію, що наша співпраця буде плідною. 

Сподіваємося, що майбутня співпраця буде плідною, успішною і вигідною 

для Вас і для нас. 

Маємо надію, що Ви не відмовитеся допомогти нам. 

Сподіваємося на швидку відповідь і бажаємо успіхів. 

Плекаємо надію ще раз зустрітися з Вами, 

Висловлюємо надію, що це лише успішний початок нашої співпраці і в 

майбутньому Ви ще не раз допоможете нам у справах. 

Щиро сподіваємося на Вашу подальшу фінансову підтримку. 

Маємо надію, що наші нововведення зацікавлять Вас, і розраховуємо на 

встановлення взаємовигідного партнерства. 

Сподіваємося, що Ви відвідаєте рекламний показ, який відбудеться... 

Маємо надію, що всі докладені зусилля не будуть марними. 

Сподіваємося, що в майбутньому най ще раз випаде нагода зустрітися 

та обмінятися досвідом і думками. 

Щиро сподіваємося, що Ви знайдете нас відвідати... 

Сподіваємося, що це непорозуміння не вплине на наші подальші стосунки.  

Наприкінці листа можна також попросити вибачення за турботи чи ще раз 

повторити його за затримку з відповіддю або запізнення: 

Ще раз просимо вибачення за завдані турботи (клопоти, прикрощі, 

незручності). 

ІЦиро просимо вибачення за... 

Ще раз перепрошуємо за цю прикру помилку. 

Дозвольте ще раз попросити вибачення за... 

IV. Не слід забувати про прощальну фразу. Найчастіше в листах 

уживаються такі форми: 

З повагою 

З повагою і найкращими побажаннями  

З удячністю і повагою  

З належною до Вас пошаною  

Залишаємося з пошаною  

Зі щирою повагою (пошаною)  

З найщирішою до Вас повагою (пошаною)  
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З повагою, вдячністю та побажанням успіхів  

Із вдячністю і правдивою пошаною  

Бажаємо успіхів 

Після прощальної формули ввічливості розділовий знак не ставиться, з 

нового рядка оформлюється реквізит «Підпис». 

Постскриптум (приписка) наприкінці листа можливий лише за умови, що 

після його написання сталася подія, про яку ви неодмінно маєте повідомити 

адресатові. Після постскриптуму знову потрібно поставити підпис. 

V. Якщо ви бажаєте досягти успіху, обов'язково слід подбати про те, щоб 

лист був бездоганним у всіх аспектах, адже навіть незначне недотримання 

правил призведе до спотворення його змісту, зміни тону. 

Листи слід друкувати на гарно виконаних бланках, які є «візитною 

карткою» вашої установи. Подібні деталі сприятимуть створенню доброго 

враження про вас і вашу діяльність. Тому для виготовлення фірмових бланків 

варто використовувати лише високоякісний папір. Конверт за своїм дизайном 

має відповідати бланкові; за розміром його необхідно дібрати так, щоб не 

виникало потреби складати лист більше ніж двічі. 

VІ. Ділові листи не повинні бути надто довгими. Викладати свої 

міркування слід чітко, лаконічно, за сутністю, тоді вся запропонована 

інформація буде доречною. 

Дотримання правил етикету листування є свідченням вашої поваги до 

адресата, ввічливості, вихованості і сприяє налагодженню добрих стосунків між 

колегами, партнерами. 

 

ОФОРМЛЮВАННЯ ЛИСТА 

Службові листи друкують на комп'ютері, друкарській машинці або 

пишуть на спеціальному бланку листа лише з одного боку. Певна річ, на бланку 

друкують тільки першу сторінку листа, а наступні - на чистих аркушах. Для 

зручності з обох боків сторінки залишають береги: лівий - не менш як 30 мм; 

правий - 10 мм; верхній і нижній - 20 мм. 

Нумерація сторінок. У листах, оформлених на двох та більше аркушах 

паперу, нумерацію сторінок починають із другої. Номери сторінок 

проставляють посередині верхнього берега арабськими цифрами на відстані не 

менш як 10 мм від верхнього краю. Біля цифр не ставлять ніяких позначень. 

Текст листа друкується через півтора чи два інтервали. У тексті не 

повинно бути виправлень чи підчищень. 

Не слід надсилати листа, написаного через копіювальний папір, це 

свідчить про неповагу до адресата. 

Узвичаєно відповідати на листи якомога швидше. Фахівці з культури 

ділового листування конкретизують термін написання відповіді адресатові 

залежно від змісту листа. 

Правила ввічливості вимагають відповісти на одержаний лист протягом 

7-10 днів. 

Отримавши лист-запит, що потребує докладного розгляду, слід упродовж 

трьох днів повідомити, що лист одержано, й дати остаточну відповідь протягом 

30 днів. 
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Лист-вітання можна надсилати упродовж 8 днів з моменту отримання 

повідомлення про певну врочистість. 

Лист-співчуття надсилається протягом 10 днів після сумної події. 

Не слід відповідати на листа нашвидкуруч, зопалу, одразу після 

одержання прикрих, вражаючих відомостей. Неодмінно заспокойтеся, подумки 

чітко сформулюйте, що саме ви маєте написати, й лише потім викладайте 

думки на папері.  

Зразок повністю опрацьованого листа, що був оформлений на бланку 

ДЕРЖВИДОБУТОКМІНВОД УКРАЇНИ                Державний комітет України 

УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ         з нагляду за охороною 

ІНСТИТУГ МІНЕРАЛЬНИХ ВОД (УНДІМВ)        водних ресурсів 

 

вул. Курортна, 28, київ, 04075 

тел./факс: (044) 331-22-82      вул. Антонця, 12 

тел. 331-10-11        Київ, 01938 

 

Розрахунковий рахунок № 000296211   Захарову С.В. 

Пущанському відділенні банку «Гранд»   До виконання 

м. Києва. МФО 398170      (підпис) В.М.Харбінський 

E-mail: undimd@dvvu.riev.ua      2003-08-05 

 

31.07.2009 № 2787/03-15 

На № ____ від ________ 

 

Про направлення на відгук 

першої редакції стандарту 

 

Державний комітет України з питань видобування мінеральних вод за за-

мовленням Державного комітету України з питань технічного регулювання і 

споживчої політики доручив Українському науково-дослідному інституту 

мінеральних вод розробити проект Національного стандарту України «...», 

До переліку організацій, які мають надати відгук на проект стандарту, 

внесено Державний комітет України з нагляду за охороною водних ресурсів. 

Направляємо на відгук першу редакцію проекту стандарту. Просимо наді-

слати відповідь до 01 вересня 2003 року. 

Додаток: Перша редакція проекту стандарту на 30 арк. у 1 прим. 

 

З повагою 

Директор інституту   (підпис)   О. Г. Панченко 

 

Глей Тамара Сергіївна 

331-10-12 

 

До справи № 01-11       УНДІМБ 

Відгук відправлено 29.08.2009 № 155/01-11   Вх. № 121/01-11 

(підпис) С. В. Захаров      2009-08-05 

mailto:undimd@dvvu.riev.ua
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29.08.2009 

 

РІЗНІ ТИПИ ЛИСТІВ 

Лист-повідомлення 

Це такий службовий лист, у якому доводять до чийогось відома, 

повідомляють комусь певну інформацію. Листи такого змісту надсилають тоді, 

коли треба сповістити про зміну адреси чи назви установи (фірми, організації), 

відкриття філії, початок виробництва тощо. Такі листи адресують здебільшого 

конкретній організації, установі, фірмі. 

Наприклад: 

Шановні панове! 

Хочемо повідомити Вас, що виробництво замовлених Вами товарів 

розпочалось і ми будемо готові відвантажити їх... (термін). 

Просимо повідомити про спосіб транспортування, якому Ви віддасте 

перевагу. 

З повагою... 

Шановні панове! 

Повідомляємо, що замовлений Вами товар було відвантажено сьогодні на 

склад... (назва фірми) згідно з умовами договору, Сподіваємося, що Ви будете 

задоволені якістю товару. Чекаємо нових замовлень.  

З повагою і найкращими побажаннями... 

Вельмишановний пане...! 

Щиро вдячні Вам за листа від... (дата). На превеликий жаль, маємо 

повідомити, що ми не виготовляємо товару потрібної Вам якості. 

Надсилаємо наші зразки для того, щоб Ви змогли визначити, чи 

відповідають вони Вашим потребам. Якщо Вас влаштовує лише обумовлена 

якість, то ми зможемо виготовити і постачити цю продукцію впродовж 

найближчих... місяців. 

Для визначення вартості замовлення надішліть точні відомості щодо 

обсягу потрібної Вам продукції. Отримавши від Вас необхідну інформацію, ми 

зможемо підготувати проект угоди. 

Очікуємо на швидку відповідь. 

Зі щирою пошаною... 

Шановні панове! 

Упродовж останніх кількох років наша продукція користувалася високим 

попитом у...(назва країни, міста), що й зумовило відкриття нами там своєї філії. 

Завдяки цьому ми зможемо обслуговувати Вас більш ефективно й оперативно. 

У новій філії працюють консультанти, які завжди будуть раді відповісти 

на всі технічні питання безкоштовно та без будь-яких зобов'язань з Вашого 

боку. Ви матимете змогу перевірити якість наших товарів, а також 

відремонтувати їх у нашій філії. 

Сподіваємося на подальшу плідну співпрацю. 

З пошаною... 

Шановні панове! 

На загальних зборах нашої фірми... (дата) було прийнято рішення змінити 

назву компанії з... (стара назва) на... (нова назва). 
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Просимо повідомити про ці зміни відповідні відділи Вашої фірми. 

З повагою... 

Шановні панове! 

Повідомляємо Вас, що пан... (прізвище та ініціал), який був нашим 

партнером упродовж багатьох років, з... (дата) залишає компанію за станом 

здоров'я. 

Отже, компанія переходить у цілковиту власність нашого головного 

партнера, пана... (прізвище та ініціал). Надалі з усіх питань просимо звертатися 

саме до нього. 

З повагою... 

Шановні добродії! 

З радістю повідомляємо Вас, що нашого шановного колегу, пана... 

(прізвище та ініціали) з... (дата) призначено директором нашої фірми. Він 

керуватиме роботою відділів... (назви). 

Маємо надію, що призначення пана.., (прізвище та ініціал) сприятиме 

розвиткові добрих взаємин і плідній співпраці між нашими фірмами. 

З повагою і найкращими побажаннями...  

Близьким за змістом та за вживанням типових мовних зворотів до листів-

повідомлень є інформаційний лист. 

Інформаційний лист 
Це службовий лист, в якому одна установа, що виступає адресантом, 

інформує іншу установу або приватну особу, яка є адресатом, про певні події, 

факти чи заходи. Найчастіше за допомоги інформаційних листів пропагують 

діяльність установ, що виготовлюють певну продукцію, скажімо, видають 

літературу тощо. Зазвичай листи цього виду мають узагальненого адресата.  

Наприклад: 

 

Ректорам 

гуманітарних вищих  

навчальних закладів  

Видавництво «Сучасна література» пропонує вашій увазі навчальні 

посібники і підручники з педагогіки, психології, філософії, що вийдуть друком 

на початку 2010року. 

Ознайомитися з виданнями, замовити та придбати їх можна буде за 

адресою: 

Видавництво «Сучасна література», офіс 729  

вул. Лісова, 12 м.  

Київ, 03062 

Кількість замовлень не обмежено. 

Телефон для довідок: (044) 352-88-07, 352-88-08 

Гарантійний лист 

Це службовий лист, якого пишуть для підтвердження певних умов, 

зобов'язань. Здебільшого гарантують оплату за певні послуги, виконану роботу, 

надану житлову площу, якісне виконання роботи. У гарантійних листах слід 

дотримуватися етичних норм спілкування - у ввічливій, тактовній формі 

висловлювати готовність до певних дій. 
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Такі листи адресують організації, установі, фірмі чи окремій філії. 

Гарантійний лист підписують керівник і головний бухгалтер установи.  

Наприклад: 

Просимо виготовити візитні картки для керівників структурних 

підрозділів нашої компанії за встановленим зразком у кількості 50 шт. для 

кожного керівника. 

Оплату гарантуємо. Наш розрахунковий рахунок № 132546987 у 

Печерському відділенні банку «Хрещатик» м. Київ. МФО 203800. Додаток: 

Зразки візитних карток на 1 арк. в 1 прим.  

 

Генеральний директор   (підпис)   С. Семенко 

Головний бухгалтер   (підпис)   О. Мірошник 

 

Шановний пане...! 

На підтвердження нашої телефонної розмови від... (дата) просимо Вас 

прийняти замовлення на публікацію рекламних оголошень у каталозі 

майбутнього ярмарку, що відбудеться у м. Харкові. Оплату гарантуємо.  

З повагою...  

Вельмишановний пане...! 

Звертаємося до Вас як до фахівця з питань реклами і запрошуємо на 

роботу агентом нашої рекламної агенції. Розраховуємо на Вашу згоду. 

Компанія гарантує оплату Вашої праці та комісійну винагороду... % від 

вартості рекламних замовлень. 

З повагою... 

 

 

Шановні добродії! 

Просимо видати нам зі складу за безготівковим розрахунком 100 (сто) 

телевізорів «Славутич», а також 200 (двісті) магнітофонів «Україна». 

Гарантуємо оплату 100% вартості виданих товарів упродовж 7 днів після 

їх отримання. 

З повагою... 

Лист-запит 

Це - різновид комерційного листа, що містить прохання надати докладну 

інформацію про певні товари, послуги або уточнити вже наявну попередню 

інформацію про фірму, банк тощо. Лист-запит складають на підставі 

ознайомлення з каталогами, проспектами, буклетами, прейскурантами, 

рекламними оголошеннями та інформацією, отриманою на виставках, 

ярмарках. 

У листі-запиті обов'язково вказуємо: 

 підставу для запиту; 

 назву товару (його марку, якість, модель тощо);  

 умови й термін постачання;  

 умови оплати. 

Наприклад: 

Шановні панове! 
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Ми уважно ознайомилися з Вашим каталогом, де представлено нові 

товари, що належать до групи... Деякі із запропонованих товарів зацікавили нас 

як такі, що можуть ефективно використовуватися в нашому виробничому 

процесі 

Будемо Вам щиро вдячні, якщо Ви надішлете нам докладні 

характеристики всіх товарів цієї групи. Просимо також надіслати поточний 

прейскурант, зазначивши умови постачання та вартість упакування. 

Заздалегідь вдячні Вам. 

З повагою... 

Шановні панове! 

Своїм листом від... (дата) Ви запропонували нам послуги на публікацію 

рекламних оголошень наших клієнтів у журналах (газетах, тижневиках), що 

видаються в Україні. 

Наші клієнти зацікавилися Вашою пропозицією і хотіли б отримати 

докладну інформацію про видання, в яких Ви пропонуєте подати рекламні 

оголошення. Зокрема, вони хотіли б дізнатися про коло та загальну кількість їх 

читачів, наклад, а також про розцінки на рекламну площу та публікацію одного 

оголошення. 

Будь ласка, повідомте нам цю інформацію якомога швидше. 

З повагою... 

Лист-відповідь на запит 

Лист-запит, безперечно, потребує відповіді; ви можете повідомити, що 

отриманий запит вивчаєте, надіслати каталоги, прейскуранти, запропонувати 

змінити умови, вказані в запиті, відмовити в постачанні товару чи іншому 

проханні. 

Так, якщо ви зацікавлені у постачанні зазначеного товару, то у відповідь 

на запит надсилаєте оферту. 

Оферта - це письмова пропозиція про постачання товару, яку робить 

продавець покупцеві. У ній висловлюється бажання чи готовність укласти 

угоду купівлі-продажу на умовах, викладених у пропозиції. 

Наприклад: 

Шановні панове! 

Із вдячністю підтверджуємо отримання Вашого запиту й надсилаємо 

зразок... (назва товару), що зацікавив Вас. Ми можемо запропонувати Вам цей 

товар на таких умовах: 

пластмасові... (назва) в упаковані по... штук; 

доставляння: фрахт оплачується до кордону; 

упакування: безкоштовно; 

оплата: безвідкличний акредитив. 

Будемо вдячні за Ваше замовлення. Зі свого боку обіцяємо обслу-

говування в будь-який час. 

З повагою...  

Додаток: зразок в одному примірнику. 

Шановні панове! 
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Підтверджуємо отримання Вашого запиту від... (дата) на постачання ... 

(назва товару). Немає потреби надсилати зразки, оскільки Ви добре знайомі з 

якістю нашої продукції. 

За умови своєчасного замовлення ми зможемо постачати Вам (кількість) 

виробів щоквартально. 

Пан ... (прізвище) з нашої фірми ознайомив Вас із цінами та графіком 

постачань. Ваші відгуки були позитивними, а тому ми можемо розпочати 

відвантаження товару після отримання замовлення. 

З повагою і побажанням успіхів... 

Шановні добродії! 

У відповідь на Ваш запит від... (дата) повідомляємо, що уважно 

ознайомилися з Вашими зразками... (назва товару). Хочемо запевни ти Вас, що 

зможемо виготовити вироби належної (потрібної Вам, бажаної) якості. 

Щоб задовольнити Ваші щорічні потреби, ми можемо запропонувати Вам 

такі умови договору: 

Ціна за одну одиницю... грн.; 

загальна вартість усієї партії... грн.; 

оплата: готівкою; 

термін постачання:... днів після отримання замовлення. 

Усі технічні характеристики наведено в нашому каталозі. 

Просимо Вас надіслати відповідь упродовж п'яти днів з моменту 

отримання цього листа. 

З повагою... 

Шановні панове! 

Дякуємо Вам за запит від... (дата) на постачання... (назва товару). 

Повідомляємо, що цей запит взято до розгляду. 

Про остаточне рішення ми повідомимо Вас додатково. 

З повагою... 

 

Якщо Ви не можете надати пропозицію на постачання того чи іншого 

потрібного замовникові товару, неодмінно надішліть аргументовану відмову: 

Шановні...! 

Щиро вдячні Вам за запит від... (дата) та виявлений інтерес до нашої 

продукції. 

Дуже шкода, але, зважаючи на потреби сучасного ринку, ми не ви-

робляємо таких товарів. 

Ми попросили пана... (прізвище), з яким плідно співпрацюємо, надіслати 

Вам відповідні пропозиції. 

Додаємо ілюстрований каталог, у якому вміщено докладний опис товарів, 

які ми виробляємо. Просимо повідомити нас, чи зацікавив Вас якийсь із них, 

тоді ми зможемо надіслати Вам проект договору, зазначивши строки 

постачання, вартість, умови оплати тощо. 

З повагою... 

Шановні панове! 
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Дякуємо за лист від... (дата). На жаль, ми змушені повідомити Вас, що 

всю виготовлену продукцію експортує фірма... (назва). Ми надіслали туди Ваш 

запит і попросили надати Вам пропозицію, яка, сподіваємося, зацікавить Вас, 

З повагою і побажанням успіхів ... 

 

Інколи у відповіді на запит можна запропонувати змінити його умови: 

кількість товару, модель, термін постачання тощо.  

Шановні панове! 

На Ваш запит від... (дата), на жаль, змушені повідомити, що не 

виробляємо потрібної Вам продукції. 

Натомість можемо запропонувати Вам каталог нашого теперішнього 

асортименту. Були б дуже раді, якби Ви ввели деякі наші товари до Вашої 

програми реалізації 

Якщо ця пропозиція зацікавить Вас, просимо надіслати нам відповідь 

З повагою... 

Шановні...! 

Відповідаючи на Ваш запит про постачання... (назва товару), 

повідомляємо, що не можемо постачати продукцію в потрібному Вам обсязі. 

За Вашим замовленням ми можемо здійснити лише часткове постачання 

протягом... днів. Крім цього, ми тимчасово припинили відвантаження, бо 

спочатку повинні виконати попередні замовлення. 

Будь ласка, терміново повідомте, чи влаштовує Вас наша пропозиція. 

З повагою... 

Лист-підтвердження 

Це - різновид службового листа, в якому засвідчуємо той чи інший факт: 

підтверджуємо одержання листів, переказів, цінних паперів, матеріальних 

цінностей. 

Наприклад: 

Підтверджуємо одержання Вашого листа від 26. 01. 2010 № 105/02-17 зі 

списком потрібних Вам будівельних матеріалів, що додається до нього. 

З повагою... 

Шановні добродії! 

Дякуємо Вам за пропозицію і підтверджуємо її отримання. На жаль, Ваша 

пропозиція не відповідає нашим інтересам, оскільки ціни, вказані Вами, є 

значно вищими за ціни інших фірм на подібні товари, 

Вибачте, але ми не можемо погодитися на Ваші умови. 

З повагою... 

Шановні ...! 

Підтверджуємо отримання товарів, які ми замовляли (№ 186-С від… 

дата). Кількість відвантаженого товару відповідає накладній, її а, якість — 

зразкам, які ми отримали минулого місяця.  

З повагою... 

Вельмишановний пане...! 

На підтвердження нашої попередньої домовленості надсилаємо Вам 

письмове запрошення взяти участь у науковій конференції, що відбудеться... 
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(дата і місце). Вашу доповідь на тему «Мистецтво ділового листування» 

внесено до програми конференції. 

Оргкомітет конференції забезпечує проживання в готелі на період... 

Реєстрація учасників конференції проводитиметься ... (дата і час)у 

приміщенні... (назва, адреса). 

З повагою... 

Супровідний лист 

Це - службовий лист, що додається до основного документа (накладної, 

рахунка-фактури, каталогу, проспекту, прейскуранта, креслень, буклетів, 

зразків нових товарів) та інформаційно супроводжує його. Зазвичай це 

невеликий за обсягом лист, що містить назви та перелік надісланих документів, 

їх детальне описання, зазначаючи кількість аркушів тощо. Заголовок до тексту 

супровідного листа слід починати словами: «Про надіслання...» або «Про 

направлення...». Наприклад: 

Про надіслання списку  

будівельних матеріалів 

У зв'язку з початком будівництва нового корпусу університету, 

запланованого на 2009-2010 рр., надсилаємо Вам список потрібних нам 

будівельних матеріалів.  

Додаток: на 2 арк. у 2 прим. 

Обов'язковим реквізитом супровідного листа є відмітка про наявність 

додатків. 

Шановні добродії! 

Як і було домовлено (як і домовлялися), надсилаємо Вам усі необхідні 

документи: 

Додаток: 

Рахунок-фактура на 1 арк. в 2 прим. 

Страховий поліс на суму рахунка плюс 10%, що покривають інфляційний 

(банковий, валютний, дефляційний) ризик на 1 арк. в 2 прим. 

Повний комплект коносамента, написаного (оформленого) на роз-

порядника з бланковим індосаментом і з позначенням «фрахт оплачено» на 

суму... на 3 арк. в 2 прим. 

Просимо підтвердити їх отримання. 

Залишаємося з повагою... 

Лист-прохання 

Це службовий лист, в якому у ввічливій формі звертаються до партнерів, 

клієнтів, інвесторів із певним проханням. Листи-прохання є одним із 

найпоширеніших видів ділової кореспонденції. Від уміння переконливо 

висловити своє прохання великою мірою залежить і його виконання. 

Наприклад: 

Шановні добродії! 

Ми співпрацюємо з Вами уже впродовж року на основі оплати проти 

виставлених рахунків. Були б дуже вдячні, якби Ви погодилися змінити ці 

умови оплати на відкритий рахунок з оплатою один раз на квартал. 

Інші наші постачальники у Вашій країні вже погодилися на ці умови. 

Маємо надію отримати від Вас позитивну відповідь на наше прохання. 
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З повагою:.. 

Шановні панове! 

Звертаємося до Вас із проханням продати з нашого пакету такі цінні 

папери:... акцій за ціною ...Ліміт чинний до... (дата). Цінні папери необхідно 

зняти з нашого депозитного рахунка. Просимо також кредитувати еквівалент на 

наш рахунок. 

З пошаною... 

Шановні панове! 

Висловлюю найщирішу вдячність за пропозицію бути Вашим пред-

ставником у ...(назва країни). Вважаю за необхідне особисто обговорити з Вами 

питання про територію діяльності, комісійні, гарантії захисту клієнтів. Хотів би 

запропонувати Вам дату зустрічі:...(дата) о... годині. 

Будьте ласкаві, повідомте, чи влаштовують Вас дата і час зустрічі. 

Запишаюся з пошаною... 

Лист-відповідь на прохання 

Лист-прохання неодмінно потребує відповіді. Отже, отримавши такого 

листа, ви повинні вирішити: задовольнити прохання чи відмовити. У разі, якщо 

ви вирішили виконати прохання, то відповідаєте так: 

Шановні панове! 

Висловлюємо щиру подяку за пропозицію взяти участь у будівництві 

готельного комплексу. 

Уважно вивчивши запропонований Вами проект угоди, ми вирішили 

погодитися на пайову участь у будівництві... (назва об'єкта), що 

здійснюватиметься в період від... по... р. 

Ще раз дякуємо за пропозицію і сподіваємося, що наша співпраця буде 

плідною і тривалою. 

З повагою і найкращими побажаннями... 

Шановні панове! 

У листі від... (дата) Ви звернулися із проханням змінити умову оплати 

за... (назва товару). Ми переглянули нашу з Вами угоду і вирішили внести 

зміни, зваживши на аргументованість Вашого прохання. Надсилаємо змінений 

варіант нашої угоди. 

Маємо надію, що нові умови задовольнять Вас. 

З повагою... 

Певна річ, ви не завжди можете задовольнити прохання, прийняти ту чи 

іншу пропозицію і тому змушені відмовити у співпраці. Відмова неодмінно 

мусить бути переконливою, аргументованою, коректною і доброзичливою. 

Ваше завдання - переконати адресата в тому, що у вас не було іншого виходу. 

Досягти цієї мети неважко, слід лише на початку речення вжити слова, які 

відчутно пом'якшать тон відмови. До таких слів належать: на жаль, шкода, 

дуже шкода, на превеликий жаль, щиро жалкуємо, вибачте, нам дуже прикро. 

Отже, відмову можна сформулювати так: 

Шановні...! 

Щиро дякуємо за запит від... (дата) на постачання... (назва товару) 
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На жаль, ми не маємо змоги прийняти Вашу пропозицію і здійснити 

постачання... (назва товару), затим що потрібні Вам товари вже продані за 

попередніми замовленнями на поточний місяць. 

Щиро жалкуємо, що не можемо виконати Ваше замовлення. сподіваємося 

на взаємовигідну співпрацю в майбутньому. 

З повагою і побажанням успіхів. 

Вельмишановний пане...! 

Вдячні за інтерес, виявлений до нашої організації (установи, фірми). На 

превеликий жаль, змушені повідомити Вас, що місце нашого генерального 

представника у...(назва країни) уже зайняте. Просимо надіслати Ваш запит ще 

раз через... місяців. 

Бажаємо успіхів... 

Лист-нагадування 

Це - службовий лист, у якому йдеться про наближення чи закінчення 

терміну виконання певних завдань, зобов'язань, у зв'язку з чим необхідно вжити 

відповідних заходів. 

Нагадування неодмінно має бути доброзичливим, ненав'язливим: у 

жодному разі не слід звинувачувати адресата, оскільки причиною затримки 

оплати чи несплати, наприклад, може бути дуже скрутна фінансова ситуація, в 

якій він опинився. 

Зміст листа-нагадування насамперед залежить від того, вперше, вдруге чи 

втретє ви нагадуєте партнерові про виконання його зобов'язань, недотримання 

терміну оплати рахунків тощо. Якщо клієнт не реагує на ваші нагадування, то, 

звичайно ж, ви змушені будете повідомити йому про свій намір звернутися до 

суду й розірвати контракт. Однак навіть у цьому разі стиль листа має бути 

чемним, стриманим. 

Наприклад: 

Шановні панове! 

Дозвольте нагадати Вам, що термін подання звіту з науково-дослідної і 

методичної роботи університету за 2009-2010 навчальний рік завершується 30 

червня 2010 року. 

Просимо терміново надіслати звіт. 

З повагою ... 

Шановний пане...! 

Користуючись нагодою, дозвольте нагадати Вам, що термін оплати 

рахунків за Ваше замовлення №... від... (дата) минув. 

Будемо Вам щиро вдячні, якщо до... (дата) Ви надішлете переказ Вашої 

заборгованості на суму... 

Перепрошуємо за те, що змушені потурбувати Вас із цього приводу. 

Залишаємося з повагою... 

Вельмишановний пане...! 

Нам дуже незручно, що змушені знову нагадувати, що Ваш рахунок-

фактура й досі залишається неоплаченим. 

Ідучи Вам назустріч, ми утривалюємо термін оплати до... (дата), ви-

конуючи при цьому Ваші нові замовлення. Якщо Ви не сплатите заборгованості 
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до... (дата) і не надішлете чека, що засвідчить оплату, ми змушені будемо 

тимчасово зупинити виконання всіх Ваших замовлень. 

Чекаємо на Вашу відповідь. 

Зі щирою повагою... 

Лист-претензія, рекламаційний лист 

Це - службовий лист, у якому висловлюється невдоволення з приводу 

порушення умов укладеної угоди, наприклад, порушення погоджених 

(визначених) термінів постачання товару, невідповідності останнього 

запропонованим зразкам, незадовільного дизайну чи упаковання тощо. 

Виявивши порушення, ви маєте право висловити партнерові претензію і 

вимагати їх ліквідації, скажімо, заміни неякісного товару; ви також можете 

наполягати на відшкодуванні завданих збитків, сплаті штрафу і, певна річ, на 

чіткому дотриманні в майбутньому умов договору (угоди, контракту). 

Зазвичай спершу надсилають лист-нагадування, в якому аргументовано, 

послідовно, виважено висловлюють невдоволення, а потім - претензію. 

Наприклад: 

Шановні...! 

Вважаємо за потрібне нагадати Вам, що, дотримуючись умов укладеного 

нами контракту №... від... (дата), ми відрядили до Вашої країни фахівців нашої 

фірми, щоб провести геологічне дослідження місцевості. Погоджено 

(домовлено), що оплату наданих послуг Ви здійснюватимете щоквартально за 

нашими рахунками та докладними калькуляціями, які додаються до та. Такий 

порядок оплати передбачений ст. 10 Контракту, згідно з умовами якого ми й 

виставили перший рахунок за надані фахівцями послуги. 

Дуже прикро, але цей рахунок було оплачено лише частково. Так, 

залишилася невідшкодованою вартість проїзду членів сімей наших фахівців. 

Отже, Ви без погодження з нами зменшили суму виставленого рахунка, що 

суперечить ст. 15 Контракту. 

Окрім того, хотіли б звернути Вашу увагу й на те, що Ви не дотримались 

інших умов Контракту, які передбачають: 

надання нашим фахівцям безкоштовного медичного обслуговування (ст. 

12 Контракту); 

забезпечення наших працівників транспортними засобами (ст. 17 

Контракту). 

З приводу п. 2 слід зауважити, що надані Вами транспортні засоби 

перебувають у незадовільному стані і нерідко спричиняють запізнення 

працівників на роботу. 

З огляду на це, просимо Вас негайно вжити всіх необхідних заходів, щоб 

ліквідувати зазначені порушення. 

З повагою… 

Шановні панове! 

Ми дуже занепокоєні несподіваною затримкою з постачанням 

замовленого товару, адже знаємо, що зазвичай Ви відповідально ставитеся до 

виконання своїх обов'язків. 

Відповідно до нашої угоди про закупівлю від... (дата) товар має бути 

відвантажений не пізніше... (дата). На жаль, ми й досі не отримали його. 
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Гадаємо, що це лише недогляд, і сподіваємося упродовж наступного тижня 

отримати товар. 

Чекаємо на відповідь. 

З повагою... 

 

Якщо партнер не відреагує на такого листа, вам слід виявити ка-

тегоричність. 

Наприклад: 

Шановні панове! 

У листі від... (дата) ми повідомили Вас про остаточний термін постачання 

замовленого товару. Дуже прикро, але Ви й досі не відвантажили товар, 

порушивши умови угоди. Через це ми змушені анулювати своє замовлення. 

З повагою... 

Шановні панове! 

Змушені повідомити, що, на жаль, і досі не отримали від Вас банківської 

гарантії. 

Зважаючи на це, ми хотіли б нагадати про лист від... (дата), у якому Ви 

звернулися до нас із проханням про заміну розрахунків з огляду на додаткові 

витрати, зумовлені відкриттям акредитива. 

Зваживши на Ваші труднощі, об'єднання пішло Вам назустріч і 

погодилося на інкасову форму розрахунків. Ви пристали на запропоноване і 

зобов'язалися упродовж двох тижнів надати гарантію банку по оплату 80% 

вартості контракту. 

Через затримку в наданні Вами банківської гарантії ми змушені були 

зупинити постачання... (назва товару). Зараз у порту перебуває понад 600 т... 

(назва товару), і витрати за їх зберігання долучаться до суми Вашого рахунка. 

Просимо негайно надіслати банківську гарантію і підтвердити згоду 

оплатити витрати за зберігання товару в порту. 

З повагою... 

Лист-відповідь на претензію 

Це службовий лист, у якому пояснюємо причини певних порушень або 

переконливо доводимо безпідставність претензії чи скарги. 

Отже, зміст таких листів залежатиме від того, чи ви погоджуєтеся з 

претензією та висунутими звинуваченнями, чи вважаєте їх безпідставними. 

Якщо надіслана претензія є обґрунтованою, то вам слід пояснити ту 

неприємну ситуацію, що склалась у перебігу виконання угоди, контракту чи 

договору, вибачитися перед вашим партнером і попросити  його з розумінням 

поставитися до ваших труднощів. 

Зробити це можна так: 

Шановні добродії! 

Просимо вибачення за зайві клопоти, яких ми Вам завдали. Ви 

повідомили, що отримали від нас товари пошкодженими (замовлення ... від... 

(дата)). 

Ми звернулися до нашого представника пана... (прізвище та ім'я) і 

проханням відвідати Вас і оглянути товари. Як тільки отримаємо від нього 

письмовий звіт, повідомимо про своє рішення. 
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Ще раз даруйте, будь ласка, і просимо Вас зачекати кілька днів. 

Зі щирою до Вас пошаною... 

 

Певна річ, у такому листі слід вибачитися і висловити готовність одразу 

ж замінити пошкоджені товари: 

Шановні...! 

Отримали Вашого листа, в якому Ви повідомляєте, що деякі запаковані в 

картонні коробки товари надійшли до Вас пошкодженими. 

Зваживши на Ваші слушні зауваження щодо недостатньої міцності 

упакування, ми згодні взяти на себе цілковиту відповідальність за те, що 

сталося, і вже відправили заміну. 

Вибачте, що завдали Вам стільки прикрощів. 

З повагою... 

Інколи, отримавши претензію, варто попросити партнерів із розумінням 

поставитися до труднощів, що виникли у вас під час виконання замовлення. 

Наприклад: 

Шановні панове! 

Підтверджуємо одержання Вашого листа від... (дата), в якому Ви 

висловлюєте претензію з приводу затримки постачання товарів. 

Вам, певно, вже відомо, що працівники нашої галузі страйкували 

упродовж 14 днів. Через це повністю зупинилося виробництво і ми не змогли 

здійснити постачання за графіком. 

Запевняємо Вас, що робимо все можливе, аби надолужити згаяний час і 

якнайшвидше виконати Ваше замовлення. Просимо з розумінням поставитися 

до цієї затримки, адже сталася вона через непередбачувані обставини. 

Нам дуже прикро, що змусили Вас хвилюватися. 

З повагою... 

Якщо висловлена претензія безпідставна і ви можете переконливо й 

аргументовано довести це, то маєте право просити чи вимагати відкликати її.  

Наприклад: 

Шановні панове! 

Були неприємно здивовані висловленою нам претензією щодо затримки 

введення в експлуатацію станції та вимогою сплати недотримки. Ситуація 

склалася вкрай неприємна й потребує з'ясування. 

Вважаємо за необхідне нагадати Вам обставини, що спричинили цю 

затримку: 

по-перше, відповідно до пункту 3 нашої угоди Ви зобов'язалися передати 

нам майданчик для будівництва упродовж одного місяця від дня укладення 

угоди, проте зробили це лише через 3 місяці, що й призвело до затримання 

початку будівельних робіт; 

по-друге, Ви вчасно не забезпечили нас необхідними для будівництва 

матеріалами. 

Гадаємо, Ви розумієте, що такими діями самі порушили умови угоди. 

Враховуючи все, сказане вище, вважаємо Ваші звинувачення без-

підставними й просимо відкликати претензію. 

З повагою... 
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Рекомендаційний лист 

Це службовий лист, який містить позитивний або негативний відгук про 

особу чи організацію, фірму. У разі, якщо це позитивна рекомендація, то в ній 

ітиметься здебільшого про готовність узяти на себе відповідальність за 

рекомендовану особу. 

Рекомендаційного листа подають під час клопотання про посаду, 

влаштування на нову роботу, вступу до вищого навчального закладу тощо. 

Рекомендаційні листи істотно відрізняються від характеристики. Автори 

«Універсального посібника з ділових паперів» чітко окреслюють ці відмінності: 

 рекомендацію не обов'язково подають з місця роботи; 

 за рекомендацією можна звернутися до того, хто добре знає 

особу, фірму, компанію; 

 особа, яка дає рекомендацію, повинна мати певний авторитет та 

визнання у своїй галузі; 

 у рекомендаційному листі обов'язковим є висновок - 

«рекомендую» чи «не рекомендую». 

Отже, в рекомендаційних листах необхідно вказати: 

 з якого часу ви знаєте особу чи фірму; 

 рівень її професійної майстерності;  

 чи має вона авторитет; 

 які досягнення має особа тощо. 

Якщо до вас із проханням про рекомендацію звернулася особа, яку ви 

мало знаєте або за яку не можете поручитися, краще ввічливо відмовте; за будь-

яких умов не забувайте, що об'єктивність рекомендації - справа вашої честі. 

Наприклад: 

Шановний...! 

Дозвольте представити Вам пані... (прізвище, ім'я), яка бере участь у 

конкурсі на заміщення вакантної посади директора відділу реклами. 

Пані... (ім'я) працювала в нашій фірмі протягом... років на посаді 

помічника менеджера з питань реклами та маркетингу. Вивчала та аналізувала 

ринок збуту автомобілів в Україні загалом та в Києві зокрема, попит на 

автомобілі вітчизняного та закордонного виробництва, займалася розробленням 

та подальшою реалізацією комплексних рекламних кампаній. За час роботи 

набула досвіду співпраці з газетами та журналами (підготовка, створення маке-

тів, написання рекламних текстів, визначення найефективніших для подання 

рекламних оголошень радіоканалів та каналів телебачення). Завдяки вдало 

спланованим і реалізованим пані... (ім'я) рекламним кампаніям наша фірма 

спромоглася досягнути високих рівнів збуту автомобілів. 

Пані... зарекомендувала себе як людина принципова, досвідчена, 

сумлінна. Важливо також відзначити, що вона цінує свою роботу, завжди 

уважно ставиться до клієнтів, уміє самостійно приймати рішення. 

Гадаю, що, прийнявши... (ім'я, по батькові) на посаду директора відділу 

реклами, Ви зробите правильний вибір. 

Зі щирою повагою до Вас... 

Шановні панове! 
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Ми одержали Ваш запит про фірму... (назва). Наша співпраця з цією 

фірмою є доволі плідною, а тому ми можемо рекомендувати її Вам для 

співробітництва. 

У цієї фірми висококваліфіковане керівництво, а також значний досвід 

роботи у своїй сфері діяльності, За час нашої спільної праці з нею не виникало 

жодних проблем. 

Сподіваємося, що наша інформація стане Вам у пригоді. 

З повагою та побажанням успіхів... 

Лист-подяка 

Це - службовий лист, у якому висловлюється подяка за надану допомогу, 

послугу, підтримку, надіслане запрошення тощо. 

«Кодекс ввічливості» ділової людини передбачає: не варто чекати 

слушної нагоди, щоби висловити адресатові подяку. Робити це слід завжди 

вчасно. Листи-подяки є гарантією налагодження й подальшого підтримання 

добрих партнерських стосунків. Такі листи допоможуть ним набути репутації 

вихованої та порядної людини. 

Зрозуміло, не можна перелічити всіх форм висловлення подяки, проте 

наведемо приклади найтиповіших із них. Скориставшись ними, ви зможете 

зажити слави ґречної людини й реалізувати свої плани у спілкуванні з 

партнерами: 

 

Шановні панове! 

Дозвольте висловити щиру вдячність за дружнє прийняття, що Ви 

організували представникові нашої фірми панові... (прізвище). Сподіваємося, 

що домовленості, яких було досягнуто на зустрічі, матимуть позитивні 

результати. 

Цим листом підтверджуємо також попередню усну домовленість про те, 

що наш представник пан... завітає до Вас наприкінці місяця, щоби продовжити 

переговори. 

З повагою... 

Шановні панове! 

Учора..., (дата), ми завершили перемовини з паном... (прізвище). 

Сподіваємося, що досягнуті результати є взаємовигідними. 

Користуючись нагодою, хочемо також щиро подякувати Вам за візит 

пана... (прізвище). Особливо вдячні за доброзичливий і відкритий тон 

переговорів між паном... і керівництвом нашої фірми. 

Ще раз дякуємо. Колектив фірми... 

Лист-вибачення 

Це - службовий лист, у якому висловлюється прохання вибачити за 

невчасне виконання замовлення, спізнення на зустріч, бухгалтерські помилки, 

порушення умов договору тощо. 

Отже, усвідомивши свою провину, ви неодмінно маєте вибачитися та 

вжити всіх необхідних заходів, щоб такі прикрі випадки більше не 

повторилися. Наприклад: 

Шановні панове! 
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Щиро просимо вибачення (перепрошуємо) за прикре непорозуміння, що 

сталося... (дата) у програли «Доброго ранку, Україно» Через недогляд 

операторів не вийшов у ефір рекламний ролик Вашого концерну. 

Зовсім не виправдовуємо своєї неуважності й зобов'язуємося 

відшкодувати Вам збитки. Сподіваємося, що Ви й надалі користуватиметеся 

нашими послугами, а ми докладемо всіх зусиль, щоб уникнути таких 

неприємних непорозумінь. 

Ще раз просимо вибачення. 

З повагою... 

Лист-вітання 

Це - різновид службового листа, в якому поздоровляємо колег, ділових 

партнерів чи інших осіб з нагоди певної події: свята, дня народження, ювілею, 

одруження, обрання на почесну посаду, успішною завершення справи тощо. 

Листи-вітання - це особливий вид кореспонденції, що припускає 

урочистий, піднесений стиль, вживання поетичних зворотів, гумористичних 

натяків. 

До таких радісних подій, як весілля, народження дитини тощо, можете 

випробувати свій поетичний хист і написати кілька віршованих рядків. 

Певна річ, якщо ви хочете засвідчити свій інтерес до успіхів партнера й 

зробити йому приємне, не варто чекати ювілею, Різдва, дня народження, 

одруження - надішліть листа з кількома теплими вітальними словами з будь-

якої іншої нагоди (наприклад, публікації статті, відкриття філії) та поділіть із 

ним радість успіху.  

Наприклад: 

Шановні добродії! 

Від щирого серця вітаємо Вас із відкриттям філії в... (назва країни, міста), 

бажаємо успіхів і подальшого процвітання. 

Користуючись нагодою, висловлюємо надію, що наша співпраця й надалі 

буде взаємовигідною. 

З повагою і найкращими побажаннями... 

 

Шановні панове! 

Прийміть наші найщиріші вітання з нагоди 25-річного ювілею Вашої 

компанії. 

Завдяки неабияким зусиллям та самовідданості Ваших працівників навіть 

за нинішніх складних умов Ви зуміли досягти значних успіхів. 

Ще раз вітаємо з ювілеєм і зичимо подальших успіхів. Щиро дякуємо Вам 

за приємну і взаємовигідну співпрацю упродовж багатьох років. З повагою... 

 

Високошановна пані...! 

Прийміть наші найщиріші вітання з нагоди Вашого 50-річного ювілею. 

Відповідальна й принципова, уважна й терпелива. Ви завжди були поруч 

із нами в усіх справах і починаннях. 

Сповна розкриваються Ваші мудрість і душевна щедрість, добро та 

милосердя у громадській роботі. 
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Нехай же Вам випадають щасливі дороги, легкими будуть Ваші думки й 

ніколи не болять натруджені руки. 

Довгої та світлої Вам долі, здоров'я, теплого, привітного сонця, злагоди в 

родині, успіхів, вічного натхнення у праці. 

З повагою. Колектив...  

 

Чарівні, любі жінки, - зі святом Вас! 

Бог створив воістину прекрасне диво - Жінку; яка осяяла світ своєю 

красою й ніжністю, запалила в серцях кохання, сповнила життя дивовижною 

гармонією. І відтоді ви, дорогі жінки, постійно в долі кожного: лагідністю й 

добротою маминих рук, благословенною молитвою бабусі, незабутнім святом 

кохання, вірністю дружини, довірливими обіймами донечок і онучок. За це —

уклін вам і найглибша вдячність. 

Від усього серця вітаємо вас із днем весни й любові та зичимо вам, вашим 

рідним Божого благословення, віри, надії, здоров'я, добробуту. Бажаємо, щоби 

кожної миті були впевнені: ви-улюблені, єдині, прекрасні, неповторні. 

Хай радість, як весняне сонечко, осяває кожен Ваш крок! Хай життя 

щедро дарує вам щастя! 

Лист-запрошення 

Це - різновид службового листа, у якому адресата запрошують взяти 

участь у певному заході. 

У листі-запрошенні обов'язково вказується, хто, кого, куди, коли і з якої 

нагоди запрошує. Все це має бути оформлено бездоганно грамотно й ретельно, 

що й засвідчить вашу повагу до адресата. Крім чіткого і недвозначного викладу 

змісту, дуже важливим є дотримання таких вимог: 

 слід використовувати зі смаком оформлені та якісні бланки, адже 

вигляд представницької продукції є чи не найпершим свідченням 

надійності вашої установи (фірми, компанії); 

 важливо пам'ятати, що конверт за своїм дизайном неодмінно 

повинен відповідати бланкові; 

 оформлюючи листа, текст слід симетрично розмістити на аркуші. 

Найважливішу інформацію можна виокремити, скориставшись іншим 

шрифтом, великими літерами чи підкресленням. Запрошення на ділові заходи 

(з'їзди, конференції, форуми, симпозіуми, презентації) пишуть, здебільшого, на 

фірмових бланках, а з нагоди культурно-мистецьких заходів та різноманітних 

урочистостей виготовляють художньо оформлені, оздоблені бланки. 

Пам'ятайте, що вашим партнерам приємно буде отримати листа, який 

естетично і грамотно оформлений.  

Наприклад: 

Шановний пане... ! 

Запрошуємо Вас на урочистий концерт з нагоди Дня працівників 

культури, що відбудеться... (дата і адреса). Ваші місця... Запрошення дійсне на 

дві особи. 

Вельмишановна пані...! 
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Маємо честь запросити Вас на відкриття персональної виставки, 

присвяченої... річчю творчої діяльності... Урочистість відбудеться... (дата, 

адреса).  

 

Наступні запрошення мають на меті залучити особу до участі в роботі 

«круглого столу». 

Шановний пане...! 

Міністерство України у справах сім'ї та молоді спільно з Міністерством 

освіти і науки України проводять у рамках акції «Передаймо нащадкам наш 

скарб - рідну мову» «круглий стіл» на тему «Українським студентам - 

українське слово». 

Запрошуємо Вас узяти участь у роботі «круглого столу», засідання якого 

відбудеться 20 вересня 1999 р. о 16 год. в залі засідань колегії Міністерства у 

справах сім 'ї та молоді (вул. Десятинна, 14, к. 319). 

З повагою... 

Шановна пані...! 

...(назва організації) проводить звітну наукову конференцію викладачів 

університету за 2009р., що відбудеться... (дата і місце). 

Оргкомітет пропонує такі напрямки роботи конференції: 

1. Україна в перехідний період розвитку: сутність та провідні тенденції. 

2. Наука в Україні: соціологічний аналіз. 

3. Проблеми сільської школи в умовах ринкової економіки. 

Порядок роботи: 

2 квітня - пленарне засідання (реєстрація учасників з 9.00 до 10.00). 

3 квітня - робота секцій. 

Запрошуємо Вас узяти участь у роботі конференції. Тези доповідей, що 

друкуватимуться у збірнику «Неукові записки», просімо надіслати до... (дата). 

З повагою... 

Запам'ятайте! 

У сучасній українській літературній мові є слова, які з одними лексемами 

сполучаються, з іншими - ні. 

Наприклад, слово участь сполучається зі словом брати утворює з ним 

словосполучення: брати (взяти) участь - бути учасником чого-небудь. Слово 

участь зі словом приймати не вживається. 

 
ФАКС 

Нині дедалі ширше застосовують оперативні засоби зв’язку, в тому числі – 
факсимільний зв’язок. За його допомогою передають телефонограми.  

Фактично факс є ксерокопією переданого документа. Здебільшого цей 
зв’язок використовується як засіб листування між діловими партнерами, 
фірмами, організаціями.  

Факс – службовий документ, одержаний за допомогою спеціального 
апарата (телефакса) телефонними каналами зв’язку. Факс становить ксерокопію 
переданого документа. Телефаксом можуть передаватися будь-які документи 
та додатки до них: таблиці, креслення, схеми, рисунки, фотокартки тощо. Проте, 
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здебільшого цей зв’язок використовується як засіб листування між діловими 
партнерами, фірмами, організаціями. Факс оформлюють так само, як і 
службовий лист.  

Факс – це поширений, але не менш доступний спосіб передачі інформації, 
ніж телефон або телеграф. Тому одне й те ж саме місце відправлення (місце 
призначення) може бути адресою різних авторів (адресатів). У цьому полягає 
особливість реквізитів факсів.  

Обов’язкові реквізити факсу такі:  
1. місце відправлення;  
2. адресат;  
3. телефон місця відправлення;  
4. дата і час відправлення;  
5. кількість сторінок.  

Вони подаються англійською мовою або українські слова записуються 
латинськими літерами. Текст факсу пишеться без скорочень.  

Додаткові дані, що їх автоматично проставляє апарат (телефакс) – це 
зазначення відправника (його коду), дата і час передавання документа; номер 
телефакса (апарата), з якого передано інформацію, кількість сторінок.  

Відправник (адресат) має одержати підтвердження (CONFIRMATION 
REPORT) про те, що адресат одержав інформацію. В цьому підтвердженні 
(залежно від класу апарата) можуть зазначатися: код фірми–одержувача, номер 
телефакса одержувача, дата, час, та тривалість передавання, кількість 
одержаних сторінок (Р), результат (RESULTS). Головною є графа RESULTS, в якій у 
разі одержання повідомлення повністю і без помилок (збоїв) проставляється 
«ОК», якщо були збої то «NG» (negative).  

Якщо одержані факси містять дуже важливу інформацію і при значені для 
тривалого користування, то їх слід скопіювати, оскільки папір, що його 
використовують для факсів дуже тонкий.  

Здебільшого листування з комерційних питань зберігають 3 роки й не 
передають на зберігання до архіву.  

Здебільшого листування з комерційних питань зберігають 3 роки. 
Службове листування з іноземними фірмами щодо найважливіших питань 
зберігають не менше 10 років.  

Зразок 
ПОВЗДОВЖНІЙ ШТАМП  
20.02.2008 №06-07/123 Головному редактору  
На 01-02/147 від13.02.2008 газети «RIA» пану Мельничук О.С.  
Про розміщенні реклами фірми  
ВАТ «Вінницягаз»  
Шановний Олександр Станіславович!  
Пропонуємо Вам розмістити у Вашій газеті наступне рекламне 

оголошення:  
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Відкрите Акціонерне Товариство «Вінницягаз» просить усіх абонентів 
з’явитися на звірку після перерахунку по ціні за фактично використаний газ у 
2007році.  

Наша адреса: м.Вінниця, вул. Шмідта, 32  
Довідково-інформаційна служба 22-22-22  
 

ТЕЛЕГРАМА 
Телеграма – це службовий документ, що становить буквенно-цифрове 

повідомлення, передане за допомогою телеграфного зв’язку (телеграфом). 
Особливості телеграфного зв’язку полягають у швидкості передавання 
повідомлень та їхній документальності.  

Тексти телеграм друкують без абзаців. Вони повинні бути стислими і 
недвозначними. Не рекомендується вживати прийменники, сполучники, 
займенники, вигуки, частки (крім частки “не”). Не допускається переносити 
слова тексту телеграми з одного рядка на інший, робити виправлення. У разі 
потреби розділових знаків застосовують позначення:  

КРПК (ТЧК – рос. мовою) – крапка;  
КМ (ЗПТ – рос. мовою) – кома;  
ЛПК (КВЧ – рос.мовою) –лапки;  
НР – номер;  
ДВК (ДВТ – рос.мовою) – двокрапка.  
Знаки мінус «-«, плюс»+», відсоток»%» пишуть словами, однозначні числа 

– переважно словами, багатозначні цифрами.  
Службові телеграми оформляють на поштових чи фірмових бланках або 

на чистих аркушах паперу (формат А5) у двох примірниках - перший передають 
до відділення зв’язку, другий - підшивають у справу.  

Реквізити телеграми: 
1. назва виду документа (ТЕЛЕГРАМА);  
2. категорія телеграми (ТЕРМІНОВА, МІЖНАРОДНА, УРЯДОВА);  
3. вид телеграми (ДВІ АДРЕСИ, ВІДПОВІДЬ ОПЛАЧЕНО);  
4. телеграфна адреса одержувача;  
5. номер документа, на який дають відповідь;  
6. текст;  
7. вихідний номер телеграми;  
8. скорочена назва підприємства, що надсилає телеграму;  
9. посада особи, яка підписала телеграму;  
10. поштова адреса та назва підприємства – відправника телеграми;  
11. підпис;  
12. дата підписання телеграми;  
13. відбиток печатки підприємства - відправника.  

Тести телеграм друкують без абзаців. Вони мають бути стислими й 
недвозначними.  
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Службові телеграми оформлюють на поштових чи фірмових бланках або 
на чистих аркушах паперу формату А5 у двох примірниках.  

Розрізняють ініціативні телеграми і телеграми-відповіді.  
У телеграмах відповідях на початку тексту зазначають номер документа, 

на який дають відповідь, а в кінці – вихідний номер, після чого зазначають 
назву підприємства (скорочено), посаду (в разі потреби), прізвище особи, яка 
підписала телеграму.  

Ту частину телеграми, яку передають телеграфом, друкують великими 
літерами через 2 інтервали.  

Зворотну адресу друкують малими літерами (перше слово з великої). 
Реквізити 23 (підпис) і 26 (відбиток печатки) оформлюють відповідно до ГОСТ 
6.38-90.  

У разі оформлення телеграми на чистому аркуші паперу частину, що не 
передається  

Зразок 
Т Е Л Е Г Р А М А 

ТЕРМІНОВА ЧЕРКАСИ ПРУТ ОМЕЛЯНЧУКУ  
ЗУСТРІЧАЙТЕ ЗАВТРА 0 18 ДВК 07 ПОТЯГ НР528 ВАГОН НР12 КРПК ПРУТ  
23154 Ужгород, вул. Житня, 22  
Тел. 253-14-14  

ТЕЛЕФОНОГРАМА 
Якщо службовий документ потребує негайного виконання, передача 

тексту документа може здійснюватись по телефону, телеграфу або телефаксу.  
Телефонограма – це службовий документ, що становить оперативне 

повідомлення, передане телефоном. Телефонограми складає секретар-
референт або інший працівник за дорученням керівника. Такий зв’язок 
використовується коли треба терміново сповістити когось про щось: про 
засідання, наради, ділові заходи тощо. Телефонний зв’язок використовується, 
якщо потрібно терміново оповістити про заходи, що плануються: про засідання, 
наради, ділові зустрічі, зміни в запланованих діях, заходах тощо. Текст 
телефонограми повинен бути чітким, лаконічним, стислим (бажано до 50 слів), 
з акцентом на факти, дати, час та місце проведення заходів. Якщо в тексті є 
слова, які погано сприймаються на слух, чи вразі перешкод на телефонній лінії, 
що не дають змоги чітко почути деякі слова то треба кожну літеру передавати 
словами.  

Складену та оформлену телефонограму повинен перевірити та підписати 
керівник або відповідальний працівник підприємства.  

Якщо телефонограму передають кільком адресатам, то складається їх 
перелік із відповідними номерами телефонів.  

Реквізити телфонограми:  
1. назву виду документу (ТЕЛЕФОНОГРАМА);  
2. номер;  
3. дату підписання;  
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4. текст;  
5. підпис;  
6. прізвище і номер телефону особи, яка переслала телефонограму;  
7. прізвище і номер телефону особи, яка прийняла телефонограму;  
8. дату і час передавання телефонограми.  

Передаючи телефонограму, слід дотримуватися таких правил:  
1. відрекомендуватися і назвати номер свого службового телефону;  
2. назвати вид документа;  
3. продиктувати текст телефонограми;  
4. назвати посаду і прізвище особи, яка підписала телефонограму;  
5. записати назву посади, прізвище ім’я, по-батькові особи, яка прийняла 

телефонограму, номер її службового телефону, час передачі, прийняття.  
Телефонограму оформлюють на загальних, трафаретних чи спеціальних 

бланках або на чистих аркушах паперу формату А5 в одному примірнику.  
На підприємствах з невеликим обсягом документообігу телеграми 

записують від руки у спеціальних журналах.  
Зразок 

Телефонограма №457 
Від кого Вінницьке Управління Газового Господарства  
Телефон 22-22-22 Передав: Якименко А.А.  
Кому: Щербаку А.В. Прийняв: Кобернюк Я.В.  
Просимо директора абонентного відділу Щербака А.В. взяти участь в 

нараді 15 грудня.  
Генеральний директор Вінницького УГГ В.Г. Глибокий  
Одержавши телефонограму, секретар повинен ознайомити з її змістом 

керівника чи працівників. Яким адресовано телефонограму.  
Складання телефонограми є одним із безпосередніх обов’язків секретаря.  

 

Адреса. 

Адреса – це точна вказівка місця проживання чи перебування кого-

небудь або місце знаходження чого-небудь, складена за певною формою. 

На всіх відправленнях у межах України пишеться: 

1. Прізвище, ім’я, та ім’я  по батькові адресата або назва організації (у 

давальному відмінку). 

2. Назва вулиці, номер будинку і квартири. 

3. Назва населеного пункту, міста. 

4. Назва району. 

5. Назва області. 

6. П’ятизначний індекс, присвоєний кожному відділенню зв’язку. Цей 

індекс призначений для машинного сортування кореспонденції. 

Над адресою зазначається вид і спосіб пересилки: 

1) рекомендована бандероль; 

2) з повідомленням про вручення; 
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3) з доставкою додому; 

4) цінний на ... грн..; 

5) вручити особисто; 

6) до запитання. 

Зворотна адреса зазначається за тими ж правилами, тільки прізвище, ім’я, 

та ім’я  по батькові адресанта зазначається у називному відмінку. 

 

Зразок. 

В.В. Архіпов 

вул. Татарська, буд. 17, кв. 3  

м. Кам’янець-Подільський 

Хмельницької обл. 

32301 

                                                                    Мединському Олександру Петровичу 

                                                               вул. Мічуріна, буд.7, кв.2 

                                                               с. Довжок 

                                                               Кам’янець-Подільського р-ну 

                                                               Хмельницької обл. 

                                                               32314 

 

Обліково-фінансові документи 
1. Призначення обліково-фінансової документації. Доручення, розписка, 

акт, список, перелік. 

 

Жодна фінансова операція не може бути проведена без належного її 

документування відповідними документами. Обліково-фінансові документи 

забезпечують: точність виконання фінансових операцій, дають можливість 

складати звіти, проводити банківські, фінансові, господарські операції, 

забезпечують схоронність матеріальних цінностей та грошових засобів, дають 

можливість при необхідності притягнути до відповідальності керівника та 

бухгалтерських працівників. В основному використовують стандартизовані 

форми, з якими легше працювати, які вимагають менше часу для складання і 

такі документи легше контролюються. До обліково-фінансових документів 

належать: розписка службового характеру, довіреність, наряд, табель обліку 

робочого часу, накладна, трудова угода, різноманітні види актів та ін. 

Доручення 

Доручення – це документ, за яким приватна, офіційна особа чи 

організація надає право іншій приватній, офіційній особі чи організації на 

законних підставах здійснювати від її імені певні юридично значущі дії або 
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представницькі функції з третіми особами й цим створювати для останнього 

правові наслідки. 

Залежно від обсягу та змісту повноважень, що надаються представникові, 

доручення поділяються на 3 види: 

- разові; 
- спеціальні; 
- генеральні; 
Текст особистого доручення пишеться в довільній формі, але обов’язково 

слід зазначити такі відомості: 

1. Назва документа. 
2. Місце укладання, число, місяць, рік – для генерального доручення 

(літерами й без скорочень). 
3. Прізвище, ім’я та ім’я по батькові довірителя. 
4. Домашня адреса довірителя (для генерального доручення). 
5. Прізвище, ім’я та ім’я по батькові; дані документа, що посвідчують 

особу, якій видається доручення. 
6. Зміст дій, обов’язків, прав, які має повноваження виконувати довірена 

особа. 
7. Термін дії разового доручення вказується цифрами, а спеціального й 

генерального – літерами. 
8. Підпис довірителя (праворуч). 
9. Дата укладання документа для разового доручення пишеться цифрами. 
10. Завірення підпису довірителя здійснюється підприємством, де він 

працює, закладом, де навчається, ЖЕК за місцем його проживання, або будь- 
якою нотаріальною конторою. 

11. Посада, назва установи, закладу, підпис, ініціали та прізвище особи, від 
імені якої виступає засвідчувач. 

12. Запис про стягнення державного мита чи гербового збору  (для 
генерального доручення). 

13. Номер під яким зареєстровано документ  (для генерального 
доручення). 

14. Печатка організації, закладу, де працює засвідчувач. 
15. Дата засвідчення вказується цифрами, а для спеціального й 

генерального доручення – літерами(ліворуч). 
  

Зразок 

Доручення 

Я,  Якименко Петро  Григорович, студент 267 групи Кам’янець-

Подільського коледжу  культури і мистецтв, доручаю  Безсонову Степану 

Івановичу, за його паспортом серії НА № 347648, виданим 12.03.2004 
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Кам’янець-Подільським МВ УМВСУ В Хмельницькій області, отримати в касі 

училища належну мені стипендію за вересень 2012р. 

20.09.2012.                                                                                                    (підпис) 

Підпис студента Якименка П.Г. засвідчую: 

Директор Кам’янець-Подільського  

коледжу  культури і мистецтв    (підпис)          А.І. Смолич  

22.09.2006.                                                        (печатка) 

 

Розписка. 

Розписка – це документ, що підтверджує певні дії, які мали місце між 

двома особами чи особою та установою. Наприклад, передачу й одержання 

документів, грошей, матеріальних цінностей. 

Розписка може мати довільну форму викладу, але все ж таки треба 

зазначити такі реквізити: 

1. Назва документа. 

2. Прізвище, ім’я, та ім’я  по батькові (посада й повна назва установи для 

службового варіанта), назва документа (із його вихідними даними), що 

посвідчує особу того, хто дає розписку й підтверджує отримання. 

3. Прізвище, ім’я, та ім’я  по батькові (посада й повна назва установи для 

службового варіанта) того, кому дається розписка. 

4. Конкретне зазначення, у чому дано розписку ( вказуються точні 

найменування матеріальних цінностей, їх кількість і вартість – словами і 

цифрами). 

5. У службовому варіанті слід зазначити, на підставі якого документа 

передано й отримано цінності. 

6. Дата укладання документа (ліворуч). 

7. Підпис укладача (праворуч). 

8. У приватному варіанті підпис особи, яка дає розписку, засвідчується 

керівником установи або нотаріальною конторою. 

9. Дата засвідчення (ліворуч). 

Зразок. 
Розписка. 

Я, студент 323 гр. спеціальності “Народна художня творчість”, 

спеціалізації “Народні інструменти” Кам’янець-Подільського коледжу  

культури і мистецтв Філон Юрій Дмитрович, студентський квиток 06/98, 

отримав у видавництві “Книга” від Сімейка Ярослава Артемовича 10 

підручників з теорії музики. 

Підстава: наказ директора Кам’янець-Подільського коледжу  культури і 

мистецтв № 308 від  01.04.2013. 
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 01.04.2013.            (підпис) 
 

Акти 

Акт — це офіційний документ правової чинності, що констатує (по-

тверджує) певні факти, події, пов'язані з учинками конкретних громадян або 

службовців, діяльністю підприємств, установ чи їх структурних підрозділів. 

Для об'єктивного відображення (фіксування) певних фактів акт укла-

дається колегіально кількома службовцями, спеціально уповноваженими для 

цього керівництвом або перевіряючим органом. Зазвичай це документація 

постійно діючих експертних комісій, діяльність яких затверджують відповідним 

наказом. 

Особливість тексту акта полягає в тому, що він містить висновки з фік-

сованих фактів і пропозиції. 
Акти поділяють на законодавчі та адміністративні.  
Законодавчі містять ухвали щодо чинних законів, указів, постанов чи їх 

розділів або пунктів. 

Адміністративні укладають після попередніх ухвал, коли відбувається: 

Приймання-передавання матеріальних цінностей, засобів виробництва 

тощо. 

Приймання до експлуатації після побудови чи направки об'єктів будівель, 

споруд, машин, механізмів і т. ін. 

Проведення випробувань нової техніки чи обладнання. 

Розукомплектування, з ліквідування, знищення застарілих, непридатних 

чи зіпсованих матеріальних цінностей. 

Планове або позапланове обстеження, перевірка, інвентаризація та 

експертне оцінювання матеріальних цінностей — ревізія. 

Нещасний випадок (травма, аварія, стихійне лихо, ДТП). 

Зміна керівництва. 

Набувши чинності після затверджування вищою інстанцією або ке-

рівником закладу, установи, акт є документом суворої звітності, на підставі 
якого порушують адміністративну судову чи кримінальну судову справу. 

Текст акта має вступну та констатуючу частини з такими відомостями: 

Вступна частина 

1. Автор документа — підпорядкування міністерству (якщо є), 

повна назва установи, закладу, відомства (лівобіч, якщо є п. 2, в 

іншому разі — посередині). 
2. Затвердження — посада, підпис, розшифрування підпису, дата 

(правобіч). 

3. Дата заактування факту чи події (якщо комісія працювала кілька 

днів, то вказують останній день роботи). 

4. Місце укладання (правобіч). 

5. Назва документа (посередині великими літерами) та номер. 

6. Заголовок («про...» ). 
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 Констатуюча частина 

7. Текст: 

- підстава (наказ, розпорядження, його номер, посада керівника, 

назва установи, відомства, дата); 

- якщо акт укладено комісією, то замість слова «Присутні» 

пишуть: «Голова комісії», потім — «Члени комісії» з обов'язковим 

зазначенням їхніх посад, прізвищ та ініціалів, починаючи з голови, а далі 
за абеткою, нумерують арабськими цифрами (якщо були присутні свідки, 

то перелічують і їх); 

- виклад мети й завдання акта, вид проведеної роботи, перелік 

установлених фактів та висновків. 

8. Кількість примірників акта й місце їх зберігання. 

9. Додатки до акта (кількість примірників і сторінок). 

10. Підписи голови, членів комісії, присутніх (у разі потреби) й 

розшифрування підписів. Якщо висновки і пропозиції в акті викладають у 

розпорядчій формі із зазначенням терміну виконання приписаних дій, то 

документ подають керівникові, який має підписатися, потвердивши цим, 

що зі змістом акта він ознайомився. 

Особа, яка не згодна зі змістом акта, має підписати його, зазначивши про 

свою незгоду. Окрему думку члена комісії слід оформлювати на окремому 

аркуші й додавати до акта. 

Кількість примірників акта, які мають рівнозначну юридичну силу, 

визначають нормативними документами або практичними потребами. 

Уклавши акт, комісія має під розписку ознайомити з його змістом осіб, 

про яких ішлося в акті.  
 

 

Зразок 

Міністерство культури України 

Кам’янець-Подільський коледж культури і мистецтв 

 

      ЗАТВЕРДЖУЮ  

      Директор коледжу  

      (підпис) С.В.Нижник  

               07.09.2009 

АКТ №4 

07.09.09  м. Кам’янець-Подільський 

 

про результати ревізії каси 

Підстава: наказ директора коледжу від 06.09.09 за № 34-6.   

 Укладено комісією: 

Голова — заст. голов. бухгалтера коледжу Кочегур В. Т.  

Члени комісії:   1. Бухгалтер Гуменна О. О. 
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    2. Старш. економіст Поровська З. Ф. 

Присутні:       1. Касир коледжу Боженко О. А. 

2. Голова профспілки Луньков В. С.  

У результаті проведеної ревізії встановлено: 

Залишок грошей у касі станом на 07.09.09 згідно з касовою книгою та 

даними бухгалтерського обліку 847 грн. 65 к. (вісімсот сорок сім гривень 

шістдесят п'ять копійок). 

Фактичний залишок готівки 547 грн. 65 к. (п'ятсот сорок сім гривень 

шістдесят п'ять копійок). 

Нестача готівки становить 300 грн. (триста гривень). 

Комісія пропонує касирові коледжу Боженку О. А. відшкодувати нестачу в 

сумі триста гривень до 20.09.09. 

Акт укладено у трьох примірниках: 

1-й - директорові; 
2-й - до бухгалтерії; 
3-й - касирові. 

Голова      (підпис)   Т.Б.Кочегур 

Члени комісії:    (підпис)   О.О.Гуменна 

      (підпис)   З.Ф. Поровська 

Присутні:      (підпис)   О.А.Боженко 

     (підпис)   В.С.Луньков 

 

 

АКТ № 14 

07.09.09       м. Кам’янець-Подільський 

про виявлення нестачі продукції при розпечатуванні вагона  

Укладено комісією: 

Голова — заст. начальника ст. Харків-Товарний Пупков В. Ю.  

Члени комісії: 
1. Начальник відділу постачання Вершиніна А. З. 

2. Менеджер МП «Енергія» Підмогильний В. Б. 

3. Вагар Рожин Г. П. 

Комісія розпечатала вагон № 0547-д, що надійшов за накладною М 129 

від 05.09.09. 

Одержувач вантажу МП «Енергія». 

Відправник вантажу Херсонський з-д металоконструкцій.  

Ст. відправлення м. Херсон. 

Ст. призначення Харків-Товарний Південної залізниці.  
Дата подання вагона під розвантаження 07.09.09.  

При розпечатуванні виявлено: 

1. Вагон у неушкодженому стані. 
2. Печатки 3 (трьох) пломб не відповідали контрольним взірцям. 



 230 

3. Зі 100 (ста) зазначених у накладній комплектів вантажу у вагоні є 

80 (вісімдесят). Нестача складає 20 (двадцять) комплектів.  

Даний акт є документом для претензії  МП «Енергія» до вантажного 

управління Південної залізниці.  
 Акт укладено у двох примірниках.  

 

Голова      (підпис)      В. Ю. Пупков 

Члени комісії:      (підпис)      А.З. Вершиніна 

 (підпис)      В.Б. Підмогильний 

 (підпис)      Г. П. Рожин 
 

 

Списки. Переліки 

Список — документ, який містить перелік (реєстрацію) осіб, предметів, 

об'єктів у певному порядку: 

- осіб за абеткою; 

- подій за хронологією; 

- предметів й ін. від більш значущого (дорожчого) до менш 

 значущого (дешевшого). 

Зразок 

Міністерство культури України 

Кам’янець-Подільський коледж культури і мистецтв 

м. Кам’янець-Подільський, вул. Зарванська, буд.3  тел. 03849-2-52-02 

 

СПИСОК 

студентів на отримання грошової винагороди 
 

№ пор. Прізвище, ім’я по 

батькові 
Номер  

групи 

Сума 

1. Алєєва Алла Іванівна 42-Ан 250 грн. 00 коп. 

2.     

Голова студентської профспілки            підпис     Н.П. Чорна 

У кінці наукової друкованої праці подають список використаної літера 

тури, або бібліографію. Зазвичай джерела розміщують за абеткою. Якщо з 

певних причин автор, упорядник уважає за доцільне дотримуватися іншого 

принципу розміщення (систематичного, тематичного, хронологічного), це має 

бути обумовлено у праці. Літературу чужоземними мовами розміщують теж за 

абеткою, але після повного списку вітчизняних ви дань. Кожне джерело має 

свій порядковий номер, а весь список єдину наскрізну нумерацію. 

Бібліографічний опис джерела містить кілька розміщених у певній 

послідовності складників. Існують відмінності в оформлюванні бібліографічного 

опису книги, збірника, періодичного видання тощо (наприклад, статті). 
У повному бібліографічному описі книги такими складниками є прізвище 

й ініціали автора (авторів), назва книги, місце видання, видавництво, рік 
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видання, кількість сторінок. Інколи, однак, можна випускати назву видавництва 

та кількість сторінок. Між складниками опису ставлять загально прийняті 
умовні розділові знаки. Ці знаки можуть містити таку інформацію: 

: — інша назва книги або назва, що стосується основної назви книги;  

/ — відомості про авторство (автор, укладач, упорядник);  

; — відомості про інших осіб чи колективи, що брали участь у підготовці 
видання (редактор, відповідальний редактор і т. ін.);  

. — відомості про повторність видання та /або його характеристика;  

. — місце видання; 

: — видавництво або організація, що видала;  

, — рік видання;  

. — кількість сторінок. 

У бібліографічному описі статті є такі складники: прізвище та ініціал(и) 

автора (авторів), назва статті, назва збірника, часопису, іншого видання, 

рік видання, число (випуск), сторінки. Окрім наведених раніше умовних 

розділових знаків, уживають ще й такі:  
// — назва видання, у якому поміщено статтю;  

. — число видання. 

СПИСОК 

рекомендованої літератури з історії України 

1. Аркас М. М. Історія України-Русі. — Факс. вид. — К.: Вища школа, 

1990. 

2. Багалій Д. І. Історія Слобідської України. — X.: Основа, 1990. 

3. Величко С. В. Літопис: У 2 т. / За ред. В. Шевчука. — К.: Дніпро, 1991. 

4. Граб'янка Г. Літопис. — К.: Т-во «Знання України», 1992. 

5. Грушевський М. С. Ілюстрована історія України. — Факс. вид. — К.: 

Райдуга, 1990. 

6. Шевченко Ф. П. Участь представників різних народностей у визволь-

ній війні 1646-1654 рр. в Україні // Укр. іст. журн. — 1978.— № 11.— С. 16. 

 

Перелік — документ, який містить систематизований перелік предметів, 

об'єктів або робіт, укладений із метою поширення на них певних норм або 

вимог. 
Ці два документи близькі формою й реквізитами, а різняться лише 

призначенням. 

Реквізити списку та переліку: 

1. Штамп установи (для зовнішніх). 

2. Назва документа. 

3. Нoмер. 

4. Тематичний наголовок. 

5. Текст (основна частина, що містить графи та рядки). 

6. Посада, підпис та розшифрування (якщо потрібно): 

а) керівника установи та головного бухгалтера; 
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б) керівника підрозділу; 

в) укладача. 

7. Дата. 

8. Відбиток печатки (якщо потрібно).  
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Особливості складання розпорядчих документів 
План 

1. Управлінська документація. Оформлення стандартних документів. 

2. Розпорядчі документи: наказ, витяг з наказу, розпорядження, 

постанова. 

1. Організаційно-розпорядча документація (ОРД) відіграє провідну 

роль в управлінській діяльності. Ця система документів призначена для 

оформлення процесів організації управління, правового закріплення 

розпорядчо-виконавчих дій як в організаціях, так і їх структурних підрозділах 

на основі єдиноначальності або колегіальності. Це документація, яка стосується 

взаємин організації як з вищими органами управління, так і з підпорядкованими 

їй підприємствами, установами, закладами, а також із сторонніми 

організаціями.  

Організаційно-розпорядчою документацією закріплюється трудове життя 

всіх ланок організації, включаючи навіть такі моменти, як офіційне оформлення 

відпустки рядового працівника.  

Згідно із законодавством органи управління створюють такі 

організаційно-розпорядчі документи Управлінські документи та органи 

управління, що їх створюють  

Орган управління    Назва створюваного документа  

Верховна Рада     Закони, постанови  

Президент      Укази, розпорядження  

Кабінет Міністрів    Постанови, розпорядження 

 Міністерства     Накази, інструкції, вказівки  

Державні комітети та комісії   Постанови, інструкції, вказівки  

Головні управління та  

управління при Кабінеті  

Міністрів      Накази, інструкції, вказівки  

Державні адміністрації,  

їх управління та відділи   Рішення(держадміністрації), накази 

       (управління та відділи)  

Місцеві ради, виконкоми   Рішення  

Голови місцевих рад,  

Голови місцевих  

держадміністрацій    Розпорядження  

Власники підприємств,  

установ, організацій    Накази, інструкції, розпорядження, 

       вказівки 
2. Накази 

Наказ — розпорядчий документ, що видається керівником установи, 

організації, підприємства на правах єдиноначальності та в межах його 

компетенції і стосується організаційних або кадрових питань. 

Наказ видають на підставі та для виконання чинних законів, постанов і 

розпоряджень уряду, Президента, Верховної Ради, наказів і директивних 

вказівок вищих органів. Отже, він має як розпорядче, так і виконавче значення. 
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Накази осягають широке коло питань виробничої і навчальної діяльності: 

організація праці (навчання); добір і призначення кадрів; трудова (навчальна) 

дисципліна; заохота до праці (навчання) тощо. 

За призначенням усі накази поділяють на накази щодо особового складу 

(кадрові) та накази із загальних питань (організаційні, із питань основної 

діяльності). 

У наказах щодо особового складу оформляють призначення, переміщен-

ня, звільнення, відрядження, відпустки, нагороди та стягнення працівників. Ці 

накази укладають на підставі доповідних записок керівників структурних 

підрозділів, заяв громадян, протоколів колеґійних органів тощо. 

Серед організаційних наказів розрізняють: 

- ініціативні, які видають для оперативного впливу на процеси, що 

виникають усередині організації (підприємства); 

- на виконання розпоряджень керівних (вищих) органів; такі накази 

видають під час створення, реорганізації або ліквідування структурних 

підрозділів, затверджуючи положення про структурні підрозділи, 

підсумовуючи висліди діяльності установ (організацій), затверджуючи плани 

тощо. 

Слід розрізняти специфіку укладання й оформлювання наказу, 

пам'ятаючи, що він містить констатаційну та розпорядчу частини. Однак у 

наказах, що видають на виконання ухвал керівних (вищих) органів, зчаста не 

пишуть констатаційної частини. Замість цього подають посилання на номер і 

дату вищого розпорядчого документа. Констатаційної частини може також не 

бути, якщо дії, запропоновані до виконання, не потребують роз'яснень, та з 

різнопланових питань. У таких випадках текст наказу містить параграфи. 

Реквізити: 

1. Назва міністерства, якому підпорядковано організацію, підприємство, 

установу (для державних). 

2. Повна назва організації, установи. 

3. Назва документа. 

4. Індекс (до номера з дефісом додають літери ВК (відділ кадрів).  

5. Номер наказу (посередині). 

6. Дата укладання (лівобіч). 

7. Назва осідку, де розташоване підприємство, установа (правобіч). 

8. Наголовок «про...». 

9. Текст: 

- констатаційна частина містить такі складники: вступ (зазначають 

причину видання наказу); доведення (викладають основні факти); висновок 

(указують мету видавання наказу). Якщо підставою для видавання наказу є 

розпорядчий документ вищого органу (установи), то в констатаційній частині 

вказують назву, номер, дату й наголовок до тексту розпорядчого документа, а 

також передають зміст певного розділу статті документа вищого органу 

(установи), який є підставою для видавання конкретного наказу; 

- розпорядча частина починається словом «Наказую» і складається з 

пунктів, що поділяють на такі складниці: дія, термін виконання та 
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відповідальність за виконання. Кожний пункт наказу нумерують арабськими 

цифрами. 

Текст викладу розпорядчої частини подають у наказовій формі. Зокрема, 

кожний пункт слід починати з дієслова в інфінітивній формі («Зарахувати», 

«Призначити», «Здійснити», «Наголосити», «Звільнити» та ін.). Якщо ж 

фактові надається вагоміше значення, ніж особі, тоді вживають пасивну форму 

(«Грубі порушення виявлено...»); активну форму вживають для вказування на 

ініціатора певної дії («...завідувач навчальної частини зобов'язаний...»). Як 

виконавця зазначають назву організації, підрозділу, посади службовця, його 

прізвище та ініціали у Д. відмінку. Якщо в одному пункті перелічують декілька 

осіб, то їхні прізвища подають за абеткою. Якщо в розпорядчій частині значна 

кількість пунктів, то її оформлюють у вигляді таблиці. 

В останньому пункті розпорядчої частини зазначають службовців, на 

яких покладено контроль за виконанням наказу (відповідно до службової 

ієрархії). 

Наприкінці кожного пункту зазначають підставу для його укладання 

(службова записка, рапорт, заява тощо). 

10. Посада першого керівника установи (лівобіч), його підпис, ініціали та 

прізвище (правобіч). 

11. Візи (якщо є) «Проект наказу внесено...», «Проект наказу пого-

джено...». 

Проект наказу погоджують: 

 із заступником керівника установи (підприємства); 

 з куратором питань, які зазначено в документі; 

 з керівником структурного підрозділу, якого стосується пункт наказу; 

 з юристом організації, який засвідчує узгодження наказу із чинними 

правовими актами та розпорядженнями керівних установ. 

Окрім обов'язкових реквізитів, накази щодо особового складу залежно від 

їх змісту укладають за певними вимогами: 

1. У наказах про призначення, зарахування на роботу вказують: 

 на яку посаду; 

 до якого структурного підрозділу (відділу); 

 вид прийняття (переведенням, відповідно до контракту, на постійну, 

тимчасову роботу або роботу за сумісництвом); 

 особливі умови (із прийняттям матеріальної відповідальності, зі 

скороченим робочим днем й ін.); 

 умови платні (відповідно до штатного розпису). 

2. У наказах про переведення на іншу роботу зазначають: 

 з якої посади на яку; 

 вид, термін (постійно, тимчасово); 

 мотивування (реорганізація, скорочення, ліквідування підрозділу, 

дільниці, філії та ін.). 

3. У наказах про надання відпустки вказують: 

а) вид відпустки: 

 основна, щорічна; 
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 додаткова, за тривалий стаж роботи на одному підприємстві; у зв'язку 

із зупиненням виробництва чи реорганізацією підприємства; як винагорода чи 

заохочення; 

 навчальна, академічна; 

 у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю; хворобою; лікуванням; 

післяопераційною реабілітацією; пологами (декретна) тощо; 

 без збереження платні, через родинні обставини; за власний рахунок; 

б) загальна кількість календарних днів; 

в) дата (від якого числа, місяця, року до якого числа, місяця, року 

включно); 

г) термін, за який надають відпустку (для основної, щорічної та додат-

кової), 

4. У наказах про звільнення зазначають: 

 дату звільнення; 

 мотивацію (вихід на пенсію; власне бажання; порушення закону, ста-

туту підприємства; ліквідування організації, установи й ін.) із зазначенням 

відповідної статті КЗпП чи інших кодексів, законів, статутів. 

Начальник чи інспектор відділу кадрів або посадовець зобов'язані оз-

найомити зі змістом наказу осіб, прізвища яких фігурували в документі, а ті 

мають розписатися в оригіналі, зазначивши дату ознайомлення. 

Наказ набуває чинності від часу його підписання керівником установи, 

закладу, підприємства.  

 

Зразок 

Міністерство культури України 

Кам’янець-Подільський коледж культури і мистецтв 

НАКАЗ 

17.10.2009   м. Кам’янець-Подільський           № 94—ВК 

     щодо особового складу 

1. ЗАРАХУВАТИ: 

1.1. Біленко Ларису Глібівну на посаду викладача історії України від 

17.10.2009 з окладом відповідно до штатного розпису.                        

 Підстава — заява Біленко JI. Г. 

1.2. Кардаша Григорія Юрійовича на посаду старшого лаборанта 

кафедри соціології за сумісництвом від 18.10.2009 з окладом відповідно до 

штатного розпису. 

Підстава — заява Кардаша Г. Ю. 

2. ПЕРЕВЕСТИ: 

Вєтрову Ганну Іллівну, вахтера гурт. № 3, на посаду гардеробниці 

навчального корпусу від 19.10.2009 до 30.03.2009 у зв'язку з капітальною 

реконструкцією гуртожитку.  

Підстави:  1) доповідна записка коменданта гурт. № 3 Фесенко С. О.;  

      2) заява Вєтрової Г. І. 

3. НАДАТИ: 

3.1. Беремесенкові Антону Олександровичу, водієві, тарифну відпустку 

від 20.10 до 21.11.2009 (на 24 робочі дні) за термін роботи. 
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Підстави: 1) графік відпусток; 

                  2) заява Беремесенка А. О. 

3.2. Завалій Валерії Корніївні, доц. кафедри української мови, декретну 

відпустку від 19.10.2009. 

Підстава — заява Завалій В. К. 

4. ЗВІЛЬНИТИ: 

4.1. Комар Олександру Михайлівну, проф. кафедри історії України, у 

зв'язку із завершенням терміну дії контракту від 11.10.2009.  

Підстави: 1) контракт № 124-5 від 26.08.1999; 

                  2) заява Комар О. М.  

 

Директор     (підпис)    С.В. Нижник 

 

Міністерство культури України 

Кам’янець-Подільський коледж культури і мистецтв 

НАКАЗ 

28.06.2006.                                     м. Кам’янець-Подільський  №23-ВК 

 

про переведення студента 

  

Н А К А З У Ю: 

1. Перевести студента Петренка А.Ф. з спеціальності “Хореографія” на 
спеціальність “Народна художня творчість”, спеціалізацію “Народне пісенне 
мистецтво” за станом здоров’я.  

2. До 30.08. 2006 року студенту Петренко А.Ф. здати академічну різницю. 
 

Підстави:  1. заява студента Петренко А.Ф. від 28.06.2006 року,  

                   2. довідка з лікарні № 88 від 25.06 2006. 

 

Директор       (підпис)   С.В. Нижник 

 

 

Витяги з наказів 

Витяг із наказу — це документальна копія будь-якої частини оригіналу 

наказу (без зазначення слова «Копія»). Це документ, який крім бланка може 



 238 

укладатися й на чистих аркушах паперу формату A4 або А5 залежно від обсягу 

тексту із зазначенням таких відомостей: 

1. Назва міністерства, відомства, якому підпорядковано організацію, 

установу (для державних). 

2. Повна назва організації, установи. 

3. Назва документа. 

4. Дата укладання оригіналу. 

5. Номер наказу. 

6. Місце укладання наказу. 

7. Заголовок до тексту оригіналу або номер пункту розпорядчої чи 

постановчої частини та її назва («про...»; НАКАЗУЮ:; ЗАРАХУВАТИ:). 

8. Текст констатаційної чи розпорядчої частини. 

9. Посада керівника, його прізвище та ініціали (без підпису). 

10. Позначка про засвідчення копії. 

11. Посада особи, яка уклала й засвідчила витяг, її підпис, ініціали та 

прізвище. 

12. Дата укладання витягу.  

 

Зразок 

Міністерство культури України 

Кам’янець-Подільський коледж культури і мистецтв 

ВИТЯГ З НАКАЗУ  

№ 89-ВК  

від 17.05.2009       м. Кам’янець-Подільський 

2. ПЕРЕВЕСТИ: 

2.3 Калюжного Йосипа Володимировича, старшого бухгалтера, на посаду 

головного бухгалтера коледжу від 19.05.2009 з посадовим окладом згідно зі 

штатним розписом.  

Підстава — заява Калюжного Й. В. 

 

Директор          С.В. Нижник 

З оригіналом згідно: 

Інспектор ВК   (підпис)        Р.М. Розумовська 

18.05.2009 

 

Міністерство культури України 

Кам’янець-Подільський коледж культури і мистецтв 

ВИТЯГ ІЗ НАКАЗУ № 274—ВК 

 

від 05.12.2009       м. Кам’янець-Подільський 

 

ОГОЛОСИТИ ПОДЯКУ: 

Греку Олексію Олексійовичу, голові циклової комісії народних 

інструментів, за багаторічну сумлінну працю, плідну наукову й педагогічну 

діяльність, активну участь у громадському житті коледжу та у зв'язку із 55-

річчям від дня народження. 



 239 

Підстава — подання заступника директора з навчальної роботи від 

10.11.2009. 

 

Директор          С.В. Нижник  

З оригіналом згідно: 

Секретар         (підпис)         Р.М. Розумовська 

24.12.2009 

Розпорядження 

Розпорядження — правовий акт управління державного колеґійного 

органу, що видається в межах компетенції, наданої посадовцеві. Видається 

одноосібно керівником або колегійним органом для розв'язання оперативних 

поточних питань і є обов'язковим для виконання всіма, кому його адресовано. 

Зазвичай цей документ має обмежений термін чинності і стосується вузького 

кола осіб. 

Розпорядження та наказ правовим статусом рівнозначні документи й 

можуть видаватися нарівні. У цьому випадку в тексті слово « НАКАЗУЮ» 

заступають його відповідниками: «ВИМАГАЮ», «ДОЗВОЛИТИ», «ДОРУ-

ЧАЮ», «ЗАБЕЗПЕЧИТИ», «ЗОБОВ'ЯЗУЮ», «ПРОПОНУЮ». На відміну від 

наказу, який може стосуватися загальних, усеосяжних питань, розпорядження 

зазвичай висвітлює конкретні питання, що стосуються як усього колективу, так 

і окремих підрозділів та ланок його роботи.  

Реквізити: 

Герб України (для державних організацій). 

Назва міністерства, якому підпорядковано організацію (для державних). 

1. Повна назва органу управління, що видає розпорядження. 

2. Назва документа та його номер. 

3. Дата видання. 

4. Місце видання (назва міста, села, селища тощо). 

5. Заголовок («про...» ). 

6. Текст, що складається із двох частин: 

а) констатаційної — де сформульовано мету чи причину видання; 

б) розпорядчої — де сформульовано порядок дій, які слід виконати, та 

зазначено виконавця. 

7. Додатки (якщо потрібно). 

8. Посада виконавця, його підпис та розшифрування підпису.  

 

 

Зразок 

Кам’янець-Подільський коледж культури і мистецтв 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 31 

01.11.2009                  м. Кам’янець-Подільський 

про підготовку до акредитаційної експертизи 

У зв'язку з підготовкою до акредитаційної експертизи ЗОБОВ'ЯЗУЮ: усіх 

голів циклових комісій до 01.03.2009 подати заступнику директора з навчальної 
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роботи Червінській І.Є. графік проведення спільних засідань циклових комісій 

та адміністрації коледжу. 

 

Директор     (підпис)                   С.В. Нижник 

 

 

 

Постанова 

Постанова – це правовий акт, що приймається вищими і деякими 

центральними органами колегіального управління для розв’язання 

найважливіших і принципових завдань, що стоять перед даними органами і 

встановлення стабільних норм і правил поведінки. 

Постанови видають Кабінети міністрів республік на основі законів у 

порядку їх виконання. У деяких випадках особливо важливі постанови 

приймають Верховна Рада, профкоми. 

Текст постанови як правило, складається з двох частин – констатуючої та 

ухвалюючої. Перша мітить вступ, оцінку стану і при необхідності, підстави для 

видання або посилання на правовий акт вищестоящого органу. В ухвалюючій 

частині наводяться перелік запропонованих заходів, визначається виконавець та 

термін виконання. 

Проекти постанови не рідко готують багато установ чи відомств. 

Постанови узгоджують з установами, інтересів яких вони торкаються і 

представляється для візування керівника. Якщо виникають розбіжності до 

проекту постанови додається довідка з викладом їх суті. 

Проект документа разом супроводжуючим листом і довідками про 

погоджені писаними керівниками установ які складають проект, направляють в 

орган котрий відповідає за його видання. 

Постанову підписують дві особи: голова колегіального органу й 

керуючий справами (секретар). 

Реквізити: 
1) Герб України; 

2) назва установи, що підготувала постанову; 

3) назва виду документа (ПОСТАНОВА); 

4) дата; 

5) місце видання; 

6) заголовок до тексту (стислий виклад змісту); 

7) текст; 

8) підписи. 
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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

ПОСТАНОВА  

від 20 січня 2016 р.    м. Київ     № 29 

Про кількість посад заступників голів  

місцевих державних адміністрацій 

Кабінет Міністрів України постановляє: 

1. Головам місцевих державних адміністрацій під час вирішення питань, 

пов’язаних з призначенням на посади їх заступників, виходити з того, що 

кількість таких посад не може перевищувати: 

п’яти одиниць — у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, 

Луганській, Харківській, Херсонській обласних державних адміністраціях, 

включаючи першого заступника та заступника голови — керівника апарату (на 

період до завершення антитерористичної операції); 

чотирьох одиниць — в обласних, Київській та Севастопольській міських 

державних адміністраціях, включаючи першого заступника та заступника 

голови — керівника апарату; 

2. Кількість посад заступників голів місцевих державних адміністрацій 

визначається в межах установленої граничної чисельності, фонду оплати праці 

працівників та видатків на утримання відповідної місцевої державної 

адміністрації. 

3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів 

України згідно з переліком, що додається. 

 

Прем’єр-міністр України       А. Яценюк 
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Тема: Документи з господарсько-договірної діяльності 
1. Договір 

2. Контракт 

 

Договір – це письмова угода двох або більше сторін, спрямована на 

встановлення, зміну або припинення господарських взаємовідносин. Договір 

може бути укладений між приватними особами й організацією та між 

організаціями. Цивільний кодекс передбачає різні типи договорів. 

Договір постачання – це договір, за яким організація-постачальник 

зобов’язується в певні терміни передати організації-покупцеві у власність 

певну продукцію, а організація-покупець зобов’язується оплатити продукцію за 

встановленими цінами. 

Договір підряду – це договір, за яким підприємець-підрядник 

зобов’язується виконати певний обсяг робіт підприємству-замовнику. 

Договір про матеріальну відповідальність – це договір, за яким одна 

сторона бере на себе повну матеріальну відповідальність за прийняті 

матеріальні цінності й зобов’язується дотримуватися встановлених договором 

правил зберігання, обліку, відвантаження, а інша сторона зобов’язується 

створити нормальні умови праці матеріально відповідальним особам. 

Договір про спільну діяльність – це договір, що укладається між двома 

й більше організаціями для проведення спільних досліджень, будівництва, 

експлуатації підприємств. Укладаючи цей договір, сторони визначають розмір і 

характер внесків: грошові, майнові, трудова участь. 

Договори щодо створення нових форм господарювання – це договори, 

які спрямовані на організацію асоціацій, малих підприємств, комерційних 

банків, орендних підприємств. Для створення асоціацій необхідно укласти 

установчий договір. 

Установчий договір – це договір, що закріплює взаємні права та 

обов’язки всіх учасників створення асоціації.  

Звичайно ж, назвати всі договори з господарської діяльності неможливо, 

оскільки їх багато: це і договір про одержання позики, договори про 

посередницькі послуги, договори оренди, договір на здійснення кредитно-

розрахункового обслуговування тощо. 

Крім договорів з господарської діяльності, виділяють ще трудові 

договори. 

Трудовий договір – це угода між особою, що наймається на роботу, та 

керівником установи, організації або уповноваженим ним органом. За цим 

договором працівник зобов’язується виконувати певну роботу, а керівник – 

виплачувати йому заробітну плату та забезпечувати належні умови праці. 

Відповідно до нормативних актів договори повинні мати такі реквізити: 

1) назву документа; 

2) зазначення місця укладання й дати; 

3) вступну частину (точні й повні назви сторін, їх представників – ПІБ – 

повноваження, на підставі яких вони діють); 

4) зміст договору; 
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5) термін виконання договору; 

6) кількісні та якісні показники продукції; 

7) зазначення ціни робіт (продукції) і загальної суми; 

8) порядок виконання роботи; 

9) порядок розрахунків між сторонами; 

10) додаткові умови до договору; 

11) указівки на майнову відповідальність за повне або часткове 

невиконання договору; 

12) порядок і місце розв’язання суперечок; 

13) загальний термін дії договору; 

14) юридичні адреси сторін, що укладають договір; 

15) власноручні підписи сторін; 

16) печатки установи або обох сторін, які укладають договір. 

Договір вважають укладеним тоді, коли сторони дійшли згоди з усіх 

пунктів і відповідно оформили його письмово. 

ДОГОВІР 

підряду на капітальне будівництво №____ 

м.__________       «___»__________200_ р. 

Агрофірма ___________, що далі іменується «Замовник», в особі 

директора _____________, який діє на підставі Статуту, і__________ обласний 

агробудівельний трест ______________, що далі іменується 

«Генпідрядник», в особі його керівника ____________, який діє на підставі 

Положенняь про __________, уклали цей договір про подане нижче. 

1. Замовник доручає, а Генпідрядник бере на себе виконання робіт і 

будівництво об’єктів, зазначених у доданому до договору 

внутрішньобудівельному титульному списку. 

2. Генпідрядник зобов’язується виконати передбачені договором 

будівельно-монтажні роботи відповідно до затверджено в установленному 

порядку проектно-кошторисної документації, здати Замовникові в обумовлені 

договором терміни цю роботу. 

3. Вартість усіх доручених Генпідрядникові за цим договором робіт 

визначається в _______________ млн. грн. 

4. При виконанні договору сторони користуються Правилами про 

договори підряду на капітальне будівництво й особливими умовами до  цього 

договору. 

5. На строк виконання договору всі функції і обов’язки Генерального 

підрядника, передбачені договором, покладаються на _____________ 

райагробуд № __. 

6. Суперечки, що виникають під час виконання даного договору, 

розв’язуються у встановленому порядку. 

7. Юридичні адреси сторін: 

Замовник – _________________        Генпідрядник – _____________ 

Поштова адреса_________________ Поштова адреса________________ 

Розрахунковий рахунок     Розрахунковий рахунок 

 

№ __________________________ № __________________________ 
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МФО _______________________ .  МФО _______________________ . 

___________    ____________ 

М.П. (підпис)     М.П. (підпис) 

 

Додатки: 1. Внутрішньобудівельний титульний список на 1 арк. в 1 прим. 

2. Довідка про забезпечення робіт фінансуванням на 1 арк. в 1 прим. 

 

Контракт – це особлива форма трудового договору, в якому термін його 

дії, права й обов’язки та відповідальність сторін (у тому числі матеріальна), 

умови матеріального забезпечення та організації праці працівника, умови 

розірвання договору встановлюються угодою сторін. Сторонами в контракті є 

підприємство (роботодавець) в особі керівника та працівник. 

Положення про порядок укладання контрактів під час прийняття 

(наймання) на роботу працівників, затверджене Кабінетом Міністрів України 

від 19 березня 1994 року № 170, визначає порядок укладання контрактів із 

працівниками незалежно від форми власності, виду діяльності та галузевої 

належності підприємства, установи. 

Реквізити контракту такі: 

1) назва документа із стислим обґрунтуванням його призначення (на 

виконання обов’язків ... , на управління підприємством тощо); 

2) дата й місце підписання; 

3) орган, що наймає керівника; 

4) посада, прізвище, ім’я та по батькові того, кого наймають; 

5) текст; 

6) підписи сторін – укладачів контракту; 

7) печатка. 

Порядок укладання контракту 

– Контракт може укладатися як з ініціативи керівника підприємства, 

установи, так і особи, яка наймається на роботу. 

– Відповідно до статті 24 Кодексу законів про працю України контракт 

укладається у письмовій формі й підписується роботодавцем та працівником, 

якого наймають на роботу за контрактом. 

– Усі умови контракту обов’язково мають погоджуватися сторонами. 

– Оформляється він у двох примірниках, що мають однакову юридичну 

силу, і зберігаються у кожної із сторін контракту. 

– Контракт набуває чинності з моменту його підписання або з дати, 

обумовленої сторонами у контракті. 

– Контракт може бути змінений тільки за угодою сторін, складеною у 

письмовій формі. 

– Контракт є підставою для видання наказу про прийняття працівника на 

роботу. 

Структура тексту контракту 

1. Загальні положення. 

2. Обов’язки сторін, де зазначаються: 

– основні характеристики роботи, яку виконуватиме працівник, та вимоги 

до рівня й терміну її виконання, дотримання правил охорони праці; 
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– зобов’язання підприємства щодо організації виробничого процесу, 

обладнання робочого місця, організації підвищення рівня кваліфікації 

працівника. Окремим пунктом може бути передбачено додаткові пільги, 

компенсації, якщо умови роботи шкідливі. 

3. Робочий час, де визначено умови роботи (неповний робочий день, 

погодинна робота, неповний робочий тиждень тощо). Може наводитися 

конкретний графік роботи на певний термін. 

4. Оплата праці та соціально-побутове забезпечення працівника, де 

зазначаються: 

– посадовий оклад (тарифна ставка) за певний період; 

– надбавка та інші виплати; 

– компенсація в разі використання працівником власного автомобіля для 

службових поїздок; 

– щорічна оплачувана відпустка (кількість робочих днів): основна та 

додаткова. Може вказуватися матеріальна допомога до щорічної відпустки; 

– додаткові пільги, гарантії, компенсації. 

5. Відповідальність сторін, вирішення суперечок, де зазначається: 

– яку відповідальність несуть сторони в разі невиконання чи неналежного 

виконання обов’язків; 

– порядок вирішення суперечок відповідно до чинного законодавства. 

6. Зміни, припинення та розірвання контракту, де зазначається: 

– як можуть вноситися зміни та доповнення до контракту; 

– дострокове розірвання контракту; 

– припинення дії контракту. 

7. Термін дії та інші умови контракту. Контракт може бути укладено на 

термін до 5 років, але не менше ніж на 1 рік. 

 

Різниця між трудовим договором і контрактом 

Фахівці з проблем діловодства визначають таку різницю між контрактом і 

трудовим договором: 

– Контракт укладають тільки на певний термін, а трудовий договір як на 

період виконання певної роботи, так і на невизначений термін. 

– У контракті, на відміну від трудового договору, можуть визначатися 

додаткові підстави припинення та розірвання контракту, не передбачені чиним 

законодавством. 

– За контрактом порядок надання працівникові відпустки та зарплати 

може визначатися на розсуд керівника, тоді як трудовий договір передбачає 

централізоване регулювання відпустки (за встановленим графіком). 

– У контракті, на відміну від трудового договору, можуть застерігатися 

наслідки (додаткові гарантії та компенсації моральної та матеріальної шкоди) 

дострокового припинення контракту з незалежних від працівника причин. 
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Особливості складання організаційних документів 
План 

3. Ознайомлення з організаційними документами. Статут, положення, 

інструкція. 

Посадова інструкція — правовий акт, що видається установою, закладом 

із метою регламентації організаційно-правового стану працівника, його 

обов'язків, прав, відповідальності та забезпечення оптимальних умов для його 

ефективної праці. 

Посадові інструкції розробляють на кожну посаду, яка передбачена 

штатним розписом. 

Текст посадової інструкції містить такі розділи: 

Загальне положення. 

Посадові обов'язки. 

Права. 

Відповідальність.  

Взаємини. 

Розділ «Загальне положення» містить: найменування посади з позна-

ченням структурного підрозділу; кому безпосередньо підлеглий працівник; 

порядок призначення на посаду та звільнення з посади; перелік нормативних, 

медичних та інших документів, якими керується працівник на конкретній 

посаді; кваліфікаційні вимоги (рівень освіти, стаж роботи); вимоги, що 

висувають робітникові стосовно спеціальних знань. 

Розділ «Посадові обов'язки» встановлює конкретний зміст діяльності 

працівника, перелічує види робіт, які виконує працівник певної посади та штиб 

його дій («керує», «готує», «затверджує», «розглядає», «виконує», 

«забезпечує», «відповідає» тощо). 

Розділ «Права» закріплює повноваження працівника, які забезпечують 

виконання покладених на нього обов'язків: право ухвалювати, давати вказівки з 

конкретних питань, самостійно підписувати (візувати) документи в межах 

наданої йому компетенції, право звертатися із пропозиціями до керівника; 

репрезентувати від імені підрозділу чи закладу в інших організаціях, та межі 

цього представництва; право брати участь у нарадах, де розглядають питання, 

що стосуються його компетенції; право здійснювати запити щодо потрібної для 

роботи інформації (статистичної, економічної та ін.), а також право вимагати 

виконання певних дій від інших працівників. 

Розділ «Відповідальність» визначає критерії оцінювання роботи та 

ступінь персональної відповідальності працівника. Критеріями оцінювання є 

об'єктивні показники, що характеризують якість і своєчасність виконаної 

роботи. Відповідальність робітника визначається згідно з чинним 

законодавством і може бути дисциплінарною або адміністративною. 

Розділ «Взаємини» окреслює: від кого, у який термін і яку інформацію 

отримує працівник; кому, яку й у який термін її надає; із ким узгоджує проекти 

документів, які готує; із ким спільно готує та інші питання його інформаційних 

взаємозв'язків з іншими підрозділами, особами, організаціями, установами. 

Обов'язковими реквізитами посадової інструкції є: 
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1. Підпорядкування міністерству (для державних). 

2. Повна назва організації. 

3. Найменування структурного підрозділу. 

4. Назва документа, число, дата та місце укладання. 

5. Заголовок до тексту. 

6. Підпис керівника структурного підрозділу, 

розшифрування підпису. 

7. Затвердження (підписує керівник або його замісник — 

куратор даного підрозділу, якщо йому надано це право). 

8. Віза (накладають керівники залежних підрозділів та 

юридичні служби, а також інші посадовці, від дій яких може 

залежати її виконання). 

9. Дата. 

Посадова інструкція набирає чинності від дати її затвердження.  

Інструкція — правовий акт, що містить правила, які регулюють 

організаційні, науково-технічні, технологічні, фінансові та інші спеціальні 

сторони структурних підрозділів, служб, філій, посадовців. 

Текст інструкції містить розділи, які мають наголовки, що поділяються на 

пункти та підпункти, пронумеровані арабськими цифрами. Текст інструкції має 

починатися з розділу «Загальні положення», де викладено мету та причини 

видавання документа, царини (межі) поширення (чинності), підстави й 

розробки та інші відомості загального штибу. У тексті інструкції 

використовують слова «має», «слід», «повинен», «належить», «необхідно», «не 

припускається», «забороняється» та под. 

Інструкцію оформляють на загальному бланку організації. Наголовок до 

інструкції містить визначення об'єкта чи коло питань, які осягають її вимоги, 

наприклад: «Інструкція про ведення бухгалтерського обліку в установі». 

Інструкцію підписують, затверджують та візують аналогічно до посадової 

інструкції. 

Зразок 

 

  ЗАТВЕРДЖЕНО  

                             постановою Кабінету Міністрів України  

                                  від 14 квітня 1997 р. N 348  

  

ІНСТРУКЦІЯ  

             з діловодства за зверненнями громадян в  

               органах державної влади і місцевого  

             самоврядування, об'єднаннях громадян, на  

             підприємствах, в установах, організаціях  

             незалежно від форм власності, в засобах  

          масової інформації  

 

1.Діловодство за пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями)  

і  скаргами  громадян  в органах державної влади і місцевого 

самоврядування,  об'єднаннях громадян, на підприємствах, в 
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установах,  організаціях незалежно від форм власності, в засобах  

масової інформації (далі - організаціях) ведеться окремо від інших  

видів  діловодства  і  покладається  на спеціально призначених для  

цього посадових осіб чи на підрозділ службового апарату. 

     Порядок ведення  діловодства  за  зверненнями  громадян,  які містять 

відомості,  що становлять державну або іншу таємницю,  яка  

охороняється        законом,       визначається       спеціальними  

нормативно-правовими актами. 

     Особисту відповідальність  за стан діловодства за зверненнями  

громадян несуть керівники організацій.  

Заступник начальника Управління  

документального забезпечення                               О.Степанюк  

Положення 

Положення – це правовий акт, що встановлює основі правила 

підприємств та установ, а також їх структурних підрозділів. Положення 

складають переважно при створені нових підприємств або установ. Ці 

документи можуть бути як типовими так і індивідуальними. 

Індивідуальні положення для окремих установ, організацій, підприємств 

розробляються на основі типових і затверджуються керівниками підприємств, 

організацій установ. Розглянути правові акти розробляються високо 

кваліфікованими спеціалістами. В цьому передує велика робота по вивченню 

різних аспектів діяльності підприємства або його структурних підрозділів. 

Положення може мати такі реквізити: герб, найменування виду 

документа, назву установи, дату, місце видання, заголовок, гриф затвердження, 

текст. Текст звичайно складається з таких розділів: 

Загальні положення. 

2. Власність і кошти підприємства. 

3. Виробничо-господарська діяльність. 

4. Права та обов’язки підприємства або його підрозділів. 

5. Структура управління. 

6. Реорганізація і ліквідація установи, організація підприємств. 

В першому розділі вказують цілі, що послужили підставою для створення 

підприємства, установи, організації або їх структурних підрозділів, головні 

завдання, функціональні зв’язки з іншими організаціями, підрозділами. 

У другому-вказуються основні та обігові кошти, порядок придбання 

власності, амортизовані відрахування та їх призначення, прибуток, 

відрахування на преміювання робітників та службовців, житловий фонд, 

службові приміщення, порядок розпорядження надлишками невикористаних 

обігових коштів.  

В останніх розділах регламентується виробничо-господарська діяльність 

підприємства, визначаються завдання за якістю вироблюваної продукції. У 

залежності від специфіки діяльності можуть відображати хід капітального 

виробництва, винахідництва і реалізації, стан матеріального забезпечення, 
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трудовий режим, порядок розподілу житлової площі, організація соціального 

страхування, оплата кредитів та інші.  

Положеннями також визначається правовий статус тимчасово 

створюваних комісій, груп і тому подібні. 

 

Зразок 

ПОЛОЖЕННЯ 
про надання грошової винагороди педагогічним працівникам за сумлінну 

працю, зразкове виконання службових обов’язків 

(відповідно ст.57 Закону України „Про освіту”) 

Виплата винагороди передбачена постановою Кабінету Міністрів України 

від 01.01.01р. № 78 „ Про реалізацію окремих положень частини першої ст.57 

Закону України „Про Освіту”, частини другої ст.25 Закону України 

„Про загальну середню освіту”, частини другої ст.18 і частини першої ст.22 

Закону України „Про за шкільну освіту”. 

Перелік посад педпрацівників, які мають право на вказану винагороду, 

затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2000р.№ 963 

„Про затвердження посад педагогічних і науково-педагогічних працівників”, зі 

змінами, внесеними відповідно постанові Кабінету Міністрів України від 

06.05.01р. № 432. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2015р. № 432 „Про 

затвердження Порядку використання коштів, передбачених ст.68 Закону 

України „Про Державний бюджет України на 2016р.” затверджений Порядок 

надання щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам навчальних 

закладів за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків. 

Преміювання здійснюється у порядку: 

 директора школи – за наказом начальника управління освіти Київської 

районної ради; 

 інших педагогічних працівників – за наказом директора школи. 

 

Прем’єр-міністр України        А. Яценюк 

 

Статут 

Так називають зведення правил, що регулюють: а) основи організацій та 

підприємств і установ певної галузі господарства; б) умови утворення, склад і 

структура діяльності конкретного підприємства, організації або установи з 

певної галузі або сфери управління кооперативів, малих підприємств. 

Статути покладені в основу керівних громадських, кооперативних 

організацій, добровільних спортивних організацій. 

Статути господарських організацій мають свої особливості. Ними 

визначені порядок вступу в організацію, права та обов’язки її членів, органи 

управління, порядок виборів. Статут може складатися для конкретної 

господарської, кооперативної чи іншої організації, у такому випадку він 

називається індивідуальним. Статути розроблені для ряду однотипних установ, 

організацій, вважаються типовими. 
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У деяких галузях народного господарства, з огляду на їх особливе 

значення, для окремих категорій робітників і службовців трудовий розпорядок 

регулюється статутами про дисципліну. 

Статут містить такі реквізити: 

1. Гриф затвердження вищестоящого організацією або органом 

управління. 

2. Найменування виду документа. 

3. Заголовок.  

4. Текст. 

Текст містить такі розділи: 

1. Загальні положення, де розкриваються головні завдання і мета, 

найважливіші функції. 

2. Основна діяльність у чому вона полягає, її порядок. 

3. Планування та облік роботи. 

4. Призначення допоміжних служб. 

5. Взаємодія з іншими органами, що здійснюють аналогічну 

діяльність. 

6. Специфічні особливості діяльності. 

7. Відповідальність організацій за належне виконання зобов’язань і 

порядок розгляду спорів, подання позовів.  
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