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Група № 24 

Урок № 41-42 

Тема уроку: Особливості складання положення, інструкція. 

Мета уроку:  

Навчальна – формувати навички створення організаційно-розпорядчих документів   

відповідно структури тексту та розташування реквізитів в даній системі документації, 

засвоїти складання документів положення, інструкція. 

Розвивальна - сприяти розвитку творчої активності учнів, формуванню 

пізнавальних здібностей, розширенню кругозору і збагаченню словникового запасу, 

розвиток уміння оперувати отриманими знаннями, застосовувати їх на практиці. 

Виховна –  формувати відповідальність за результати своєї роботи,  сприяти 

підвищенню мотивації до  управлінської діяльності та співпраці в колективі. 

Матеріал уроку: 

 Положення — це правовий акт, що установлює основнi правила органiзацiйної 

дiяльностi державних органiв, їх структурних пiдроздiлiв, а також пiдпорядкованих 

установ, органiзацiй i пiдприємств (фiлiй). Положення можуть регламентувати діяльність 

посадових осіб. В окрему групу виділено положення, які регулюють сукупність 

організаційних, трудових та інших відносин з конкретного питання. 

Положення бувають типовi й iндивiдуальнi.  

Типові розробляються і, як правило, стверджуються вищими органами управління, 

для системи установ i підприємств. 

 Індивiдуальнi — на основi типових і затверджуються керівниками організації. 

Положення про установу затверджується розпорядчим документом вищої 

органiзацiї. 

Найбільш численну групу складають положення про проведення різних конкурсів, 

оглядів та інших заходів.  

Текст, звичайно, складається з таких розділів: 

1. Загальні положення. 

2. Основні завдання. 

3. Функції.  

4. Права та обов’язки. 



5. Керівництво. 

6. Взаємовідносини. 

7. Майно та кошти підприємства. 

8. Виробнича та господарча діяльність. 

9. Контроль, перевірка то ревізування діяльності. 

10. Реорганізація та ліквідація. 

В другому розділі вказуються основні та оборотні кошти, порядок придбання 

майна, амортизаційні відрахунки та їх призначення, прибуток, відрахунки на премії 

робітникам та службовцям, житловий фонд, службові приміщення, порядок 

використовування надлишків невикористаних оборотних коштів. 

В залежності від специфіки діяльності в положенні може також відображатись хід 

капітального будівництва, винахідництва та раціоналізації, стан матеріально-технічного 

забезпечення, трудовий режим, порядок розподілу житла, страхування та інше. 

Пiдписує положення керiвник органiзацiї i затверджує вища в порядку 

підпорядкування органiзацiя. 

Типовий формуляр положення мiстить: герб, назву вiдомства, органiзацiї, 

структурного пiдроздiлу; гриф затвердження, назву; мiсце видання; номер, iндекс, 

заголовок до тексту; текст; пiдпис; позначку про погодження. Формуляр-зразок 

положення наведено в додатку. 

 IНСТРУКЦIЇ 

Iнструкцiя є документом, у якому викладено правила, що регулюють організаційні, 

науково-технічні, технологічні, фінансові та інші спецiальнi сторони дiяльностi i 

стосункiв установ, службових осiб, наприклад: “Iнструкцiя про порядок заступництва...”, 

“Iнструкцiя про впровадження...” 

ІНСТРУКЦІЯ — це зведення правил, детальні настанови, приписи керівного 

органу чи особи службовим особам або органам, обов'язкові для виконання. Розрізняють 

відомчі й міжвідомчі інструкції. До відомчих належать інструкції, обов'язкові для системи 

одного відомства (міністерства). 

Міжвідомчими називають інструкції, які видаються спільно двома або кількома 

організаціями різних систем. Такі інструкції обов'язкові для організацій і підприємств цих 

систем, щодо застосуваня спільних постанов, рішень, розпоряджень і наказів. 

Відомчі інструкції бувають: 

 посадові; 

 з техніки безпеки; 

 з експлуатації обладнання та ін. 



Інструкція затверджується вищими органами або керівниками організацій (чи їх 

наказом із зазначенням номера та дати видання). На інструкції може бути помітка про те, 

що вона є додатком до розпорядчого документа. При затверджені інструкції розпорядчим 

документом у ньому встановлюється термін введення інструкції, зазначаються 

відповідальні виконавці. Із зазначенням способів та порядку виконання тих чи інших 

видів робіт (відхилення від дій, передбачених пунктами інструкції, не дозволяються й 

кваліфікуються як порушення дисципліни). 

Iнструкцiя має такий формуляр:  

 назва виду документа (iнструкцiя);  

 гриф затвердження;  

 заголовок (сюди iнодi входить назва документа);  

 дата;  

 iндекс;  

 мiсце видання;  

 короткий зміст (заголовок);  

 текст;  

 посаду та прізвище особи, відповідальної за її складання;  

 пiдпис;  

 візи погодження. 

Текст iнструкцiї повинен мати вказiвний характер, для чого вживають  

формулювання  “повинен”, “слiд”, “необхiдно”, “не дозволено”, “не спускається”.  

Текст має бути стислим, точним, зрозумілим, оскільки він призначений для 

постійного користування. Його подають в логічній послідовності, групують за розділами, 

яким іноді дають підзаголовки, поділяють на параграфи (позначаються арабськими 

цифрами). При цьому зручніше користуватися наскрізною нумерацією. Розділи великих за 

змістом інструкцій позначають римськими цифрами, а пункти –– арабськими. Пишеться 

інструкція на бланку організації чи установи. 

  

Написати конспект, відповідно до поданого матеріалу. Дати відповіді на контрольні питання. 

1. Контрольні питання: 

 Положення це-? 

  Які розділи включає положення? 

 Які види положення вам відомі? 



 Інструкція - це? 

 Перерахуйте реквізити інструкції відповідно формуляра. 

Відповіді на питання надсилати на адресу karpenkog07@gmail.com 

У темі листа вказати № групи, прізвище та ім’я.  

 

 


