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ЛЕКЦІЯ 1 

Тема:  

1. Мова і держава. Мовне питання у різних країнах. 
2. Літературна мова. Державна мова. Мовна норма. 
3. Українське законодавство про мову. 
4. Стилі української мови. Офіційно-діловий стиль української літературної мови. 
5. Поняття документа. Класифікація документів. Національний стандарт України. 
6. Вимоги до тексту. Оформлення сторінки. 

 
1. Мова і держава. Мовне питання у різних країнах. 

Ще 1834р. академік І. Срезневський у статті “Взгляд на памятники украинской народной словесности” 
зазначив, що українська мова “є однією з найбагатших слов’янських мов, що вона навряд чи поступиться, наприклад, 
перед богемською щодо багатств слів і виразів, перед польською щодо мальовничості, перед сербською щодо 
приємності, що це мова, яка, будучи ще необробленою, може вже порівнятися з мовами культурними; щодо гнучкості 
й багатства синтаксичного-це мова поетична, музикальна, мальовнича”. 

Не можна не згадати й слів відомого рос. історика XIX ст. В. Ключевського, що їх цитує Н. Полонська – 
Василенко у своїй “Історії України”: “Уявіть собі, що Київ не був би взятий і зруйнований татарами ...Київ залишився б 
столицею першої великої руської держави...Офіційною мовою стала б не ...сумішка старослов’янської та фінської 
мов, а словяно-українська. Український письменник Гоголь не мусив би писати російською мовою, а Пушкін писав би 
українською”. 

Мова і держава. Кожна сучасна держава в процесі свого становлення й розвитку так чи інакше стикалися з 

мовним питанням. І, як правило, рано чи пізно надавала перевагу єдиній державній, інакше кажучи офіційний, мові. 
Ця необхідність випливає із самої природи держави, з її суті й призначення. Адже держава, принаймні сучасна 
цивілізована, покликана не тільки забезпечувати захист населення певної території від зовнішніх посягань і 
підтримувати внутрішній порядок у країні. Вона – і це, можливо, її найважливіша функція – з конгломерат людей, 
попри всі їхні, часом навіть протилежні особистості, групові, класові, етнічні інтереси, врешті – решт творить єдине 
суспільство, злагоджений діючий організм, здатний цілеспрямовано сконцентрувати свої фізичні й духовні ресурси і, 
отже, саморозвиватися, самореалізуватися. 

Найважливішу роль у консолідації суспільства відіграє мова. Як переконує світовий досвіт, насамперед 
мова завжди лежала й лежить в основі духовного єднання людей у певну спільноту: “Найпримітивніші за своїм 
способом життя племена, яких могли вивчати етнографи, тобто племена австралійців, андаманців і бушменів, – 
свідчить один із дослідників, – не мають ніякої організації, являють собою особливу мову й усвідомлюють свою 
єдність”. І в сучасному світі, як стверджують соціологи, “спільна мова об’єднує людей”, “спільна мова організовує 
досвід людей”, “спільна мова також підтримує згуртованість суспільства”. 

Мова – найвагоміше надбання кожної окремої людини і найбільша суспільна цінність. Мова – явище 
водночас індивідуальне й соціальне: вона обслуговує і кожну окрему людину, й суспільство. Основні її функції – 
оформлення думок (мислетворча функція) і міжлюдське спілкування (комунікативна функція). Мова однаково 
спрямована як у внутрішній, психічний, так і в зовнішній, соціальний світ людини. Завдяки цьому вона виконує 
визначальні особистісні і суспільні функції. 

Для суспільства особливо важливі такі функції мови:  
Об’єднавча – мова об’єднує людей, створює в них відчуття групової єдності, групової ідентичності, і, отже, 

сприяє перетворенню населення на суспільство; 
Організуюча - мова виступає засобом планування, мобілізації зусиль, адекватного передавання волі від 

одних структур суспільства до інших; 
Інформаційна – мова забезпечує “здатність підтримувати й відтворювати високу інтенсивність внутрішніх 

зв’язків”, якими поширюються інтелектуальні й моральні імпульси, що пронизують усе суспільство; 
Когнітивна – мова є засобом пізнання та освоєння навколишнього світу й поширення набутих знань серед 

членів усього суспільства; 
Акумулятивна – мова нагромаджує, зберігає і передає життєво важливий суспільно – історичний досвід від 

покоління до покоління. 
Ці функції мова найуспішніше виконує лише тоді, коли вона витворена певним суспільством, тобто 

пристосована саме до його менталітету й умов існування, і стала суспільним надбанням для всіх його членів. Це 
добре розуміли і розуміють політики і по – різному враховували й враховують у своїй діяльності. Прикладів є 
достатньо. 

Мовне питання в різних країнах розв’язувалось майже однаково – на державному рівні. У Франції 

наприкінці XVIII ст. “ще цілих шість мільйонів французів (із 25 мільйонів) не знали французької мови і приблизно 
стільки само не могло вести зв’язної розмови (до цього числа входили 4–5 мільйонів не французів)”, тобто половина 
населення не володіла мовою своєї країни. Проте завдяки послідовній мовній політиці держави, яка залучила до цієї 
справи такі чинники, як військова повинність, освіта, видання книг і особливо газет та журналів, зрозуміло 
французькою мовою, державні чиновники, які мусили вживати мову держави, – французька мова протягом XIX ст. 
утвердилася як єдина на всій території держави й у всіх сферах суспільного життя. Наслідками такої політики є 
консолідація суспільства й духовне та економічне зростання Франції, її високі досягнення в науці, культурі й, врешті – 
решт, в економіці. І тепер французька держава не байдужа до мовних проблем: у законі про вживання мови, 
прийнятому Національними зборами і Сенатом Франції 4 серпня 1994 р., не тільки проголошується, що “французька 
мова як державна, згідно з Конституцією, є важливою складовою частиною самобутності і національного надбання 
Франції” а й встановлюються суворі санкції за ігнорування мови на території держави. 

Коли Італія 1861 р. здобула незалежність, італійська мова ледь животіла: з понад 25 млн. населення Італії 
тільки 600 тис. (приблизно 2,4%) володіли італійською мовою. Причому з тих 600 тис. переважна більшість, 400 тис., 
була зосереджена в Тоскані й тільки 70 тис. – у столиці країни Римі. “Італію створено, тепер треба створити 
італійців”, – робить висновок Один зі керівників національно-визвольної боротьби. І за дорученням італійського уряду 
відомий письменник Алессандро Мандхогі розробляє програму утвердження італійської мови серед населення Італії. 
“Услід за єдністю управління, збройних сил і законів єдність мови найбільшою мірою сприяє тому, щоб зробити 
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єдність нації відчутною, міцною й благотворною”, – писав А. Мандзоні. Втілення в життя цієї програми дало змогу 
консолідувати населення Італії в одне динамічне італійське суспільство, яке тепер відіграє не останню роль у світі. 

В Індонезії, де налічується понад 200 млн. Населення, є більше 300 мов та близько 1 000 діалектів. Понад 
4300 років ця країна перебувала під владою Голландії. Метрополія, бажаючи увіковічнити своє колоніальне 
панування, докладала всіх зусиль, аби накинути індонезійському суспільству голландську мову. “Якщо ми хочемо 
досягти єдності Нідерландської Індії (Індонезії) – заявляв один із голландських діячів, - ми повинні зробити мовою 
єдності мову, яка представляла б міжнародну культуру : у нашому випадку такою мовою є голландська”. Усе 
викладання в школах велося голландською мовою. “Голландська стала мовою, якою я думав”, - писав перший 
президент незалежної Індонезії Сукарно. Тим часом індонезійці, скидаючи колоніальне ярмо , відкинули й нав’язану 
їм чужу їхньому менталітетові мову. 

Майже за двадцять років до проголошення незалежності індонезійська молодь висунула гасло : “Єдина 
батьківщина – Індонезія єдина нація – індонезійська, єдина мова – індонезійська”. І цей курс успішно проводиться в 
незалежній Індонезії за широкої підтримки представників різних етносів. Державною мовою є індонезійська. 
Починаючи від четвертого класу початкової школи й у середній школі (разом дев’ять років) усі предмети 
викладаються лише індонезійською мовою. І саме вона є одним із навчальних предметів у школі від першого класу 
до останнього. У вищих навчальних закладах викладання ведеться теж індонезійською мовою, іноді лекції можуть 
читатися англійською (вживання голландської мови – мови колишньої метрополії - заборонено). Усі індонезійські 
фільми озвучуються індонезійською мовою, а в щорічних звітах президента Індонезії про виконання державних 
планів публікуються дані не тільки про стан економіки , а й про видання літератури державною мовою та про 
лінгвістичні  дослідження. 

Як стверджує дослідник, “у становленні індонезійської незалежної держави, у розвитку сучасної 
індонезійської культури, а також у здійсненні державної політики Республіки Індонезії величезна роль належить 
індонезійській мові”. Ця мова об’єднує “численні народи країни і тому є надзвичайно важливим чинником їхньої 
політичної, економічної й культурної консолідації”. 

Євреї відродження втраченої майже дві тисячі років тому власної держави тісно пов’язали з відродженням 
своєї давньої мови – івриту. Для її визначення було створено мережу денних і вечірніх курсів, розпочато видання 
відповідної літератури, спеціальних газет. Вивченню івриту сприяла й армія ; молоді люди, які не встигли добре 
оволодіти ним до мобілізації, проходили 180-годинний курс навчання мови під час військової служби. 

Більшість нових держав Азії та Африки, національний склад яких дуже неоднорідний, оголосили й 
конституційно закріпили офіційною або державною якусь одну мову. Наприклад, Танзанія, де 12 млн. населення і 
понад 100 мов, єдиною національною мовою країни проголосили мову суахілі. Ця мова вживається в усіх державних 
установах. Нею проводиться навчання в школі, а обов’язковою умовою для одержання диплома про закінчення 
середньої школи є досконале володіння нею. 

Якщо багатонаціональна Індія з необхідністю і визнала англійську мову як офіційну, поряд із мовою гінді, то 
її використанню в такому статусі встановлено певний термін. Як слушно зауважує індійський вчений, “хоч англійська 
мова і є рідною для деякої частини населення вона залишається іноземною мовою не тільки тому, що ця частина 
населення становить мікроскопічну меншість, а головним чином тому що збагачення англійської мови на різних 
рівнях її структури – семантичному, морфологічному, лексичному, синтаксичному, стилістичному – іде із чужих 
джерел”. Надання мові іншої країни статусу державної означає приректи свій народ на постійну другорядність, 
меншовартість і, врешті-решт , духовну залежність. Тому-то індійська держава докладає значних зусиль, щоб 
утвердити одну, спільну для всього індійського суспільства, мову (за одночасного збереження регіональних мов). 

Але навіть там, де спільна для всього суспільства мова посідає міцні позиції, держава не забуває дбати 
про неї, справедливо вбачаючи в ній важливий чинник соціального поступу. “Мабуть, - пише сучасний дослідник, - у 
жодній з розвинутих капіталістичних країн уряд не приділяє мовним питанням такої великої уваги, як у Японії”. Тут 
для забезпечення всебічного розвитку й функціонування японської мови, створено цілу низку державних установ, 
найважливішим з яких є Державний інститут японської мови, підпорядкований міністерству освіти, й Інститут 
культури радіо – і телепередач, що належить державній радіо – і телекомпанії. Вони наділені законодавчими 
правами щодо визначення мовних норм у межах своєї сфери, постійно стежать за появою нових слів, видають 
реєстри їх. Складено списки “мовного існування” типового службовця, типової домогосподарки тощо. Питання мовної 
практики посідають помітне місце в японських засобах масової інформації, тут не дивина навіть телевізійні серіали 
на лінгвістичні теми. Великими тиражами виходять журнали “Мовне існування”, “Мова”, “Бібліографічний 
щомісячник”. Велика увага приділяється науковим дослідженням із машинної лінгвістики – автоматичної обробки 
інформації, введення інформації в ЕОМ, машинного перекладу, упорядковуються термінологічні системи тощо. 

 
1.Літературна мова. Державна мова. Мовна норма. 

1.1 Українська мова – національна мова українського народу. 
Мова – це “характерний для людського суспільства специфічний фонд знакової діяльності, який полягає у 

застосуванні історично усталених у певній етнічній спільноті артикуляційно – звукових актів для позначення явищ 
об’єктивної дійсності з метою обміну між членами спільноти інформацією”. 

Вона є однією з найістотніших ознак нації і реально існує як мовна діяльність членів відповідної етнічної спільноти. 
Мова – найважливіший, універсальний засіб спілкування, організації та координації всіх видів суспільної діяльності: 

галузі виробництва, побуту, обслуговування, культури, освіти і науки. 
Українська мова – єдина національна мова українського народу. Нею послуговуються також українці, які 

проживають за межами України: у Росії, Білорусі, Казахстані, Польщі, Словаччині, Румунії, Канаді, США, 
Австралії та інших країнах. Українська мова входить до найпоширеніших мов світу, нею розмовляє близько 45 
мільйонів людей. Вона належить до східної групи слов’янських мов, що входять до індоєвропейської мовної сім’ї. 

 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”. 
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Термін “державна мова” з’явився в часи виникнення національних держав. Звичайно, в однонаціональних державах 
немає необхідності конституційного закріплення державної мови. В багатонаціональних країнах статус 
державної закріплюється за мовою більшості населення. 

Українська мова мала статус, близький до державного, вже у ХІV – першій половині ХІV століття, оскільки 
функціонувала в законодавстві, судочинстві, канцеляріях, державному і приватному листуванні. 

Утвердження української мови як державної неможливе, як зазначають учені, “без органічної взаємодії принаймні 
двох засад: 

1. створення такої мовної ситуації, за якої українська мова мала б усі можливості безперешкодного 
вживання, вияву комунікативних функцій, властивих іншим високорозвинутим літературним мовам у 
сучасних цивілізованих суспільствах; 

2. ефективного вивчення на різних ділянках освіти у поєднанні з мовним вихованням”. 
1.2. Поняття літературної мови 

Українська національна мова існує: 
а) у вищій формі загальнонародної мови – сучасній українській літературній мові; 
б) у нижчих формах загальнонародної мови – її територіальних діалектах. 
Отже, не слід ототожнювати поняття “національна мова” і “літературна мова”. Національна мова охоплює 
літературну мову, територіальні діалекти, професійні й соціальні жаргони суто розмовну лексику, а літературна мова 
є вищою формою національної мови. Національну мову творить народ, тоді як відшліфована її форма – літературна 
мова – викристалізовується під пером митців слова. 
Літературна мова – це унормована, відшліфована форма загальнонародної мови, що обслуговує найрізноманітніші 

сфери суспільної діяльності людей: державні та громадські установи, пресу, художню літературу, науку, театр, освіту 
й побут людей. Вона характеризується унормованістю, уніфікованістю, стандартністю, високою граматичною 
організацією, розвиненою системою стилів. 
Літературна мова реалізовується 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 виробничі 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. 
Основоположником сучасної української літературної мови по праву  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 літературної 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 літературна мова постійно розвивається і збагачується. Цей процес супроводжується усталенням, 
шліфуванням обов’язкових для всіх літературних норм. 
       Мовна норма 

Українська літературна мова як вища форма загальнонародної національної мови, відшліфована майстрами слова, 
характеризується наявністю сталих норм, які є  обов’язковими для всіх її носіїв. Унормованість – головна ознака 
літературної мови. 
       Норма літературної мови – це сукупність загально прийнятих правил реалізації мовної системи, які 

закріплюються у процесі суспільної комунікації. 
        Розрізняють різні типи мов : орфоепічні ( вимова звуків і звукосполучень ), графічні ( передавання звуків на 
письмі ), орфографічні ( написання слів ), лексичні ( слововживання ), морфологічні ( правильне вживання морфем ), 
синтаксичні ( усталені зразки побудови словосполучень, речень ), стилістичні ( вибір мовних елементів відповідно до 
умов спілкування ), пунктуаційні ( вживання розділових знаків ). 
       Норми характеризуються системністю, історичною і соціальною зумовленістю, стабільністю. Проте з часом 
літературні норми можуть змінюватися. Тому в межах норми співіснують мовні варіанти – видозміни однієї й тієї 
самої мовної одиниці, наявні на різних мовних рівнях: фонетичному, лексичному, морфологічному, та синтаксичному 
.Варіанти виникають відповідно до потреб суспільства в кодифікації написань і відображають тимчасове 
співіснування старого й нового в мові.  
   
фонетичні ( вогонь і огонь ) морфологічні ( міст, в родовому відмінку моста й мосту ). 
     У процесі розвитку літературної мови кількість і якість мовних варіантів змінюється. Мовні норми найповніше й у 
певній системі фіксуються у правописі, словниках, довідниках, підручниках і посібниках з української мови.  
      Культура писемного й усного мовлення всіх, хто послуговується українською мовою як засобом спілкування, 
полягає в тому, щоб досконало знати мовні норми й послідовно дотримуватися їх. 

Українське законодавство про мову. 
Українське законодавство про мову бере початок від березня 1918 р., коли було прийнято Закон Центральної 

Ради про державну мову. У ньому зокрема вказувалося : “ Всякого роду написи, вивіски ... повинні писатися 
державною українською мовою ... Мовою в діловодстві має бути державна українська ...” Але з втратою незалежності 
цей закон втратив силу. 

1 серпня 1923 р. ВУЦВК і УРСР видав декрет “ Про заходи забезпечення рівноправності мов і сприяння розвиткові 
української  мови “ В Україні 1925 вийшла серія постанов про українізацію. У цих документах ішлося про відкриття 
шкіл з українською мовою навчання, збільшення кількості видань різної літератури, зокрема підручників, газет, 
журналів, українською мовою, вивчення української мови державним службовцями, переведення діловодства на 
українську мову тощо. Але вже на початку 30 – х рр. українізація помітно гальмується, її здобутки ліквідуються, а 22 
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листопада 1933 р. ЦК КП (б) У ухвалили постанову про її припинення. Почався зворотний процес звуження функцій 
української мови й витіснення її російською. 

На вимогу національно – патріотичних сил 1989 р. було конституційно закріплено державний статус української 
мови в Україні й прийнято Закон про мови в Українській РСР ( 28 жовтня 1989 ). Цей закон, незважаючи на його 
важливе значення для боротьби за збереження української мови, мав, проте, колоніальний характер: у багатьох його 
статтях поруч зі словосполученням “ українською мовою “ стояли слова “ або російською “. Зрозуміло, це великою 
мірою зводило нанівець проголошений законом намір, як сказано в преамбулі, забезпечити українській мові статус 
державної з метою сприяння всебічному розвиткові духовних творчих сил українського народу, гарантування його 
суверенної національно – державної майбутності” 

У Декларації про державний суверенітет України, прийнятій Верховною Радою Української РСР 16 липня 1990 р., 
серед іншого вказувалося: “ Українська РСР забезпечує  національно – культурне відродження українського народу, 
його історичної свідомості і традиції, національно – етнографічних особливостей, функціонування української мови в 
усіх сферах суспільного життя “. 

Незадовго до проголошення незалежності України, 12 лютого того 1991 р., Рада Міністрів України ухвалила 
Державну програму розвитку української мови та інших національних мов в Українській РСР на період до 2000 р., яку 
так і не було виконано навіть на половину. 

У ст. 10 Конституції незалежної України, прийнятій 28 червня 1996 р., записано : “ Державною мовою в Україні є 
українська мова. Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах 
суспільного життя на всій території України”. Конституційний Суд України своїм рішенням від 14 грудня 1999 р., дав 
таке тлумачення цього та інших пунктів Конституції: “ Таким чином, положення Конституції України зобов’язуються 
застосовувати державну – українську мову як мову офіційного спілкування посадових і службових осіб при виконанні 
ними службових обов’язків, у роботі і 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”. 

Стосовно ж національних меншин зазначимо, що всі міжнародні правові документи вимагають, щоб національні 
меншини, досконало оволодіваючи своєю мовою, у повному обсязі володіли й мовою країни свого проживання. 
Зокрема, у преамбулі до Європейської хартії про регіональні мови й мови меншин від 5 листопада 1992 р. зазначено : 
“ Захист і розвиток регіональних мов або мов меншин не повинні проводитися на шкоду офіційним мовам і 
необхідності вивчати їх” . У першому пункті Гаазьких рекомендацій щодо прав національних меншин на освіту, 
прийнятих під егідою Організації з безпеки та співробітництва в Європі в жовтні 1996 р., наголошувалося:  “ Разом з 
тим особи, які належать до національних меншин, зобов’язані інтегруватися в більш широке суспільство держави 
через належне володіння державною мовою “. У Пояснювальній записці до Гаазьких рекомендацій це положення ще 
раз повторюється: “ Така інтеграція вимагає набуття міцних знань як мови національних меншин, так і державної 
мови”. 

Спільна для всього суспільства мова дає змогу сконцентрувати весь його інтелектуальний потенціал і, таким 
чином, у процесі історичного розвитку переростає в могутню рушійну силу суспільного прогресу. 

Стилі української мови. Офіційно - діловий стиль української літературної мови. 
Стилі української мови. 

Українська мова, як і будь – яка інша розвинена літературна мова, становить систему функціональних стилів. 
Функціональний стиль – це сукупність, мовних засобів та прийомів, вибір яких зумовлюється змістом, 

характером і метою висловлювання, а також обставинами, у яких воно відбувається. 
У сучасній українській мові традиційно виділяють офіційно – діловий, науковий, конфесійний, публіцистичний, 

художній і розмовні стилі.  
Офіційно – діловий стиль задовольняє потреби офіційного спілкування в державному, громадському, 

економічному та політичному житті. Цим стилем пишуться закони, укази, статути, розпорядження, ухвали, протоколи, 
звіти; ведеться ділове листування. 

Для офіційно – ділового стилю характерні такі особливості: виклад логічний, мовні засоби великою мірою 
стандартизовані, широко використовуються усталені штампи, слова вживаються у прямому значенні, речення 
переважно прості поширені, текст чітко ділиться на частини ( параграфи, пункти, підпункти тощо). 

Тексти офіційно – ділового стилю вимагають точності формулювань, не допускають двозначності, позбавлені 
емоційності. 

Поняття стилю та жанру української літературної мови 

Користуючись мовою в своєму повсякденному житті, люди залежно від потреби вдаються до різних мовних 
засобів. Відповідь на практичному занятті відрізняється від виступу на зборах. Коли студент пише твір, він старанніше 
добирає слова і будує речення, ніж тоді коли пише приватного листа. Залежно від змісту і мети висловлювання, а 
також від індивідуальної манери та уподобань у процесі мовлення відбувається певний добір і комбінування 
найпридатніших і найпотрібніших саме для цієї мовної ситуації співвідносних варіантів форм, слів, словосполучень, 
конструкцій речень тощо. Отже, художній твір (новела, оповідання), наукова стаття, наказ керівника установи, 
протокол, написані однією мовою, відрізняються набором мовних засобів, специфічними особливостями у мовному 
оформленні. Таке розрізнення називається стилістичною диференціацією мови. 

Слово “стиль” багатозначне. Походить воно від латинського слова stilus – “паличка для письма”, тобто письмове 
знаряддя, яке використовувалося в часи античного Риму й середньовіччя. У літературі й взагалі у мистецтві стиль 
означає певну єдність художніх образів і форм їх вираження. Стиль означає також спосіб, метод певної діяльності. 

Мовний стиль – це сукупність мовних засобів вираження, зумовлених змістом і метою висловлювання. В 
українській літературній мові звичайно виділяють п’ять функціональних стилів: науковий, офіційно-діловий, 
публіцистичний, стиль побутового мовлення і художній. Кожний із стилів має свої характерні ознаки і реалізується у 
властивих йому жанрах. 

Жанри – це різновиди текстів певного стилю, що різняться насамперед метою мовлення, сферою спілкування та 

іншими ознаками. 
Найважливіші риси, що визначають діловий стиль. 

Офіційно-діловий стиль – це мова ділових паперів: розпоряджень, постанов, програм, заяв, автобіографій, 

резолюцій, протоколів, законів, актів, наказів, анкет, розписок тощо. Це один з найдавніших стилів. Його ознаки 
знаходимо в документах ХI – ХII ст. (Мстиславова грамота 1130 р.) в українсько – молдавських грамотах, в 
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українських грамотах ХІV – XV ст.; українських літописах (офіційні листи, угоди та ін.). Сфера вживання ділового 
стилю зумовлює його жанрову розгалуженість. Обслуговуючи потреби суспільства в державному, громадському, 
економічному й політичному житті, тексти офіційно-ділового стилю мають виразні відмінності й у межах того самого 
жанру. Однак для всіх текстів офіційно-ділового стилю характерні й спільні мовні риси. 
1. Наявність реквізитів, які мають певну черговість. У різних видах ділових паперів склад реквізитів неоднаковий, він 
залежить від змісту документа, його призначення та способу обрамлення. Закріплення за реквізитами постійного 
місця робить документи зручними для зорового сприймання, спрощує їх опрацювання. Підпис є обов’язковим 
реквізитом будь-якого документа. 
2. Точність,  послідовність і лаконічність викладу фактів, гранична чіткість у висловлюванні. Діловий стиль 
позбавлений образності, емоційності та індивідуальних авторських рис. 
3. Наявність усталених мовних зворотів, певна стандартизація початків і закінчень документів. Найхарактерніші 
прояви стандартизації такі: 
а)Широке вживання готових словесних формул типу у зв’язку з ,відповідно до, з метою, згідно з, що спрощує й 
полегшує процес укладання окремих видів документів;  
б) повторюваність тих самих слів, форм, зворотів, конструкцій як результат досягнення однотипності вираження 
думки. 
4. Лексика здебільшого нейтральна, вживається в прямому значенні. Залежно від того яку саме галузь суспільного 
життя обслуговує офіційно-діловий стиль, він може містити суспільно-політичну, професійно - виробничу, науково-
термінологічну лексику. 
5. Для чіткої організації тексти діляться на параграфи, пункти, підпункти. 
6.У текстах часто вживається словосполучення з дієсловами у формі теперішнього часу із значенням позачасовості, 
постійності дії: рішення надсилається, має місце, виробнича рада розглядає. Вживаються і такі звороти, як з 
оригіналом згідно, складено й завірено (засвідчено) у двох примірниках, вжити заходів, визнати за можливе, 
звернутися із заявою, надати слово, оголосити подяку, накласти резолюцію. 
7. Найхарактерніші речення – прості ускладнені (кілька підметів при одному присудку, кілька присудків при одному 
підметі, кілька додатків при одному з головних членів тощо). Вживаються також складні речення із сурядним і 
підрядним зв’язком. 

Отже, тексти офіційно-ділового стилю вимагають документації тверджень, точності формулювань, не припускають 
двозначності тлумачення змісту. 

Акт проголошення Незалежності України 

Виходячи із смертельної небезпеки, яка нависла була над Україною в зв’язку з державним переворотом в 
СРСР 19 серпня 1991 року. 
- продовжуючи тисячолітню традицію державотворення в Україні, 
- виходячи з права на самовизначення, передбаченого статутом ООН та іншими міжнародно – правовими 
документами. 
- Здійснюючи Декларацію про державний суверенітет України, Верховна Рада Української Радянської 
Соціалістичної Республіки урочисто 

ПРОГОЛОШУЄ 

- НЕЗАЛЕЖНІСТЬ УКРАЇНИ та створення самостійної української держави – України 
Територія України є неподільною і недоторканою. 
Віднині на території України мають чинність виключно Конституція України і закони України. 
Цей акт набирає чинності з моменту його схвалення. 

24 серпня 1991 року.                                  Верховна Рада України. 
 
 
 

Стилі й жанри мовлення. 

Назва стилів Види творів, 
у яких стиль 
реалізується 

Основні ознаки стилів і жанрів мовлення 

Мета 
мовлення 

Сфера 
спілкування 

Форма 
реалізації 

стилю 

Мовні  
особливості  
стилю 

 Розмовний --- Обмін 
інформацією, 
Думками, 
Враженнями, 
Прохання 
Чи подання 
Допомоги, 
Виховний  
Вплив 

Побутові 
Стосунки з 
Родичами, 
Друзями, 

знайомими 

діалог Широко 
Використовуються 

Побутова 
Лексика, 

Фразеологізми, 
Емоційно 

Забарвлені і 
Просторічні слова 
Звертання, вставні 

Слова, неповні 
речення тощо. 

Науковий Дисертація, 
Монографія, 

Повідомлення 
Про 

Наука, 
Техніка, 

монолог Характерні 
Мовні засоби: 
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Стаття, 
Підручник, 

Лекція, відгук, 
анотація 

Результати 
Наукових 

досліджень 

освіта Терміни, 
Спеціальна 

Фразеологія, 
Складні 

Синтаксичні 
Конструкції; 

Повні 
Речення, 

Логічність, 
Точність, 

Обґрунтованість 
викладу 

Офіційно - 
діловий 

Закон, 
Кодекс, статут, 

Наказ 
Указ, 

Оголошення, 
Доручення, 
Розписка, 

 
Протокол, 

Акт, 
Інструкція, 
Лист тощо 

 

Регулювання 
Офіційно - 

ділових 
стосунків 

Офіційно – 
Ділові 

стосунки 

Монолог 
(діалог) 

Переважають 
Стилістично 
Нейтральні 

Мовні 
Засоби: 

Стандартна 
Канцелярська 

Лексика, 
Складні речення, 

Немає 
Емоційно 

Забарвлених слів; 
Виклад гранично 

Точний. 

Публіцистичний Виступ, 
Нарис, 

Публіцистична 
Стаття, 

Памфлет, 
Фейлетон, 
дискусія 

Обговорення, 
Обстоювання 
Та пропаганда 

Важливих 
Суспільно – 
Політичних 

Ідей, 
Сприяння 

Суспільному 
розвиткові 

 

Громадське 
Політичне 

життя 

Монолог 
( діалог) 

Використовується 
Суспільно – 
Політична 
Лексика, 

Емоційно забарвлені 
Слова, 

Риторичні запитання, 
Вигуки, повтори; 

Тон мовлення 
Пристрасний, 

оцінний 

Художній Трагедія, 
Комедія, 
драма 

Водевіль, 
роман, 

Повість, 
поема, 

Вірш, байка. 

Різнобічний вплив 
на думки й почуття 

людей за 
Допомогою 
Художніх 
Засобів. 

Мистецтво 
слова 

 

Монолог 
 

Застосовуються 
Всі мовні засоби, 

Особливо широко – 
Слово в переносному 

Значенні. 

 
 

Поняття документа. Класифікація документів. Національний стандарт України. 
Документ – основний вид ділового мовлення, що містить інформацію, “зафіксовану на матеріальному носії, основною 

функцією якого є зберігати та передавати її в часі та просторі”. 
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. 

У практичній діяльності установ, організацій і підприємств найпоширеніший текстовий документ, зміст якого – мовна 
інформація, зафіксована будь – яким типом письма або певною системою звукозаписування. 

Види документів визначають за такими ознаками: 

 Найменування  - заяви, лист, телеграми, довідки, службові записки, інструкції, протоколи та інші. 

 Походження – службові, ( офіційні) й особисті:  

 Службові документи створюються організаціями, підприємствами та службовими особами, які їх 

представляють. Вони оформлюються в установленому порядку; 

 Особисті документи створюють окремі особи поза сферою їх службової діяльності. До особистих також 
належать ті документи, які містяться в приватному зібранні особи; 

 Місце виникнення  - внутрішні та зовнішні: 

 Внутрішні документи мають чинність лише всередині тієї організації, установи чи підприємств, де їх 
складено.  Зовнішні є результатом спілкування установи з іншими установами чи організаціями;  

 Призначення – організаційні, розпорядчі, довідково – інформаційні, обліково – фінансові, господарсько – 

договірні, щодо особового складу; 

 Напрямок вхідні і 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); 
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 Індивідуальні документи створюються в кожному конкретному випадку для розв’язання окремих ситуацій, їх 

друкують або пишуть від руки ( протоколи, накази, заяви )  

 Строками виконання – звичайні без строкові, термінові і дуже термінові; 

 Звичайні безстрокові – це такі, які виконуються в порядку загальної черги; 

 Термінові – зі вставленим 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 телетекстом; 

 Дуже термінові – документи з позначенням “дуже терміново”; 

 Ступенем гласності – загальні, таємні, для службового користування. Таємні документи мають у горі 

праворуч позначення “Таємно”. Розголошення змісту такого документа призводить до кримінальної 
відповідальності. Конфіденційним документам надається гриф обмеженого доступу “Для службового 
користування”, що проставляться в правому верхньому кутку першої сторінки на відстані  104 мм від межі 
лівого берега; 

 Стадіями створення – оригінали, копії й виписки:  

 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. 

 Юридична сила документа – властивість службового документа, надана чинним законодавством, яка є 
підставою для вирішення правових питань;  

 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 залишаються потрібні для довідок копії. Такі копії звуться відпуском. Оригінал і копія мають 
однакову юридичну силу. За потреби відтворити не весь документ, а лише його частину, робиться  виписка 
(витяг). 

 Якщо документ загублено, видається його другий примірник – дублікат. Юридично оригінал і дублікат 

рівноцінні; 

 Складністю – прості ( односкладові ) й складні; 

 Строками зберігання – постійного, тривалого, ( понад 10 років ) і тимчасового ( до 10 років ) зберігання; 

 Технікою відтворення – рукописні і відтворені механічним способом; 

 Носієм інформації – оформлені на папері, диску, фотоплівці, магнітній стрічці, перфострічці. 
Організація роботи з документами та діяльністю щодо їх створення називається діловодством.  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 є необхідність засвідчення наявності та змісту 
управлінських дій, передавання, зберігання і використання інформації протягом певного часу або постійно. 

 
Формуляр документа 

Документи з високим рівнем стандартизації створюють за затвердженою формою, тобто відповідно до формуляра – 
зразка.  

Кожний документ складається з окремих елементів які називаються реквізитами. 
           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 реквізитів. Державний стандарт України ( 
ДСТУ – 4163 – 2003 ) “Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої 
документації. Вимоги до оформлення документів” передбачає такі реквізити та їх розташування в документах: 

 Державний герб України, герб Автономної Республіки Крим. 
 Емблема організації або товарного знака (знака обслуговування). 
 Зображення держаних нагород. 
 Код установи, організації, підприємства за Українським класифікатором підприємств і організацій 

(УКПО). 
 Код форми документа за Українським класифікатором управлінської документації (УКУД). 
 Назва міністерства або відомства (вищої організації або замовника). 
 Повна назва організації, установи чи підприємства – автора документа. 
 Назва структурного підрозділу організації. 
 Індекс підприємства зв’язку, поштова й телеграфна адреса, номер телетайпа (абонентського 

телеграфу), номер телефону, факсу, номер рахунка в бланку. 
 Назва виду документа. 
 Дата. 
 Реєстраційний індекс документа. 
 Посилання на індекс та дату вхідного документа. 
 Місце складання або видання. 
 Гриф обмеження доступу до документа. 
 Адресат. 
 Гриф затвердження документа. 
 Резолюція. 
 Заголовок до тексту документа. 
 Відмітка про контроль. 
 Текст документа. 
 Відмітка про наявність додатка. 
 Підпис. 
 Гриф погодження. 
 Візи.  
 Відбиток печатки. 
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 Відмітка про засвідчення копій. 
 Прізвище виконавця та номер його телефону. 
 Відмітка про виконання документа й направлення його до справи. 
 Відмітка про перенесення відомостей на машинний носій. 
 Відмітка про надходження документа. 
 Запис про державну реєстрацію. 

Склад обов’язкових реквізитів у разі потреби може бути доповнений такими відомостями: виконавці; розписка 
виконавця про одержання документа; хід виконання; додатки. 

Основні правила оформлювання реквізитів 

Під час оформлювання документів слід дотримуватися головних правил їх складання, які передбачають правильне 
написання реквізитів, їх розміщення на бланку документа. Додержання цих вимог надає документові юридичної 
чинності. 
   Розрізняють два основні види формулярів – з поздовжнім і кутовим розміщенням реквізитів. У різних типах 
документів склад реквізитів неоднаковий. Він залежить від змісту, призначення і способу оброблення документа. 
Кожному реквізиту відведене певне місце. Це робить документи зручними для зорового сприйняття, спрощує їх 
опрацювання. 

  Для документів з високим рівнем стандартизації друкарським або іншим способом виготовляють бланки, які 
містять трафаретний текст. Бланки виготовляють згідно з вимогами Національного стандарту України та Примірної 
конструкції з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної 
Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади від 17 жовтня 1997 року з обов’язковим додержанням таких 
правил: 

 Встановлюється два види бланків: бланк для листів і загальний бланк для інших видів організаційно-
розпорядчих документів. Виготовлення бланків конкретних видів документів допускається, якщо їх кількість 
на рік перевищує 200 одиниць; 

 Реквізити заголовка розміщуються центрованим (початок і кінець кожного рядка реквізиту однаково 
віддалені від межі площі) або прапоровим (кожний рядок реквізиту починається від лівої межі площі) 

способом; 
 Бланки повинні виготовлятися друкарським способом на білому папері світлих тонів фарбами яскравого 

кольору. 
Деякі внутрішні документи (заяви працівників, окремі службові довідки тощо) та документи, створені від імені двох або 
більше організацій, оформлюються не на бланках. 

Бланк документа – це зуніфікована форма (службового) документа з надрукованою постійною інформацією 

й місцем, відведеним для змінної. Бланки заповнюють конкретними відомостями. Найпоширенішими є бланки актів, 
довідок, наказів, протоколів, листів. 

Трафаретний текст  - це дослівне відтворення постійної інформації однотипної групи документів з 

пропусками для подальшого заповнення конкретного документа. 
Застосування бланків під час складання документів підвищує культуру ділового спілкування, надає інформації 
офіційного характеру. 

Вимоги до текстового документа. Оформлення сторінки. 
Вимоги до тексту документа. 

Основою службового документа є текст, який має чітко й переконливо відбивати причину й мету його написання, 
розкривати суть конкретної справи. 

Текст – це головний реквізит службового документа, що відображає його зміст. 

Текст документа повинен містити певну аргументовану інформацію, викладену стисло, грамотно, зрозуміло та 
об’єктивно, без повторів та вживання слів і зворотів, які не несуть змістового навантаження. Він оформлюється у 
вигляді суцільного складного тексту, анкети, таблиці або поєднання цих форм.  

Суцільний складний текст документа містить граматично і логічно узгоджену інформацію про управлінські 

дії та використовується під час складання правил, положень, листів, розпорядчих документів. 
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 поділяється 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 ) словосполучення типу: відповідно до, зв’язку з ,згідно з, з метою, 
необхідний для, в порядку. 

 Використовувати синтаксичні  конструкції типу : доводимо до вашого відома, що ..;Нагадуємо Вам що..; 
підтверджуємо з вдячністю...; У порядку надання матеріальної допомоги...; У порядку обміну досвідом...;У 
зв’язку з вказівкою ...; Відповідно до попередньої домовленості...;Відповідно до Вашого прохання; 

 Дієприслівникові звороти вживати на початку речення: Враховуючи...; Беручи до уваги...; 
Розглянувши...;Вважаючи...; 

 Використовувати мовні засоби, що відповідають нормам літературної мови і зрозумілі для широкого кола 
читачів. 

 Уживати прямий порядок слів у реченні ( підмет передує присудкові, означення стоїть перед означуваним 
словом, додатки – після опорного слова, вставні слова – на початку речення ) 

 Щоб не виявляти гостроти стосунків з партнером, активну форму дієслів варто змінити на пасивну. 
Наприклад : Ви не висловили своєї пропозиції – Вами ще не висловлені пропозиції... 
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 Якщо ж важливо вказати на конкретного виконавця, то тоді треба вживати активну форму: Університет не 
гарантує... 

  Уживати ініціативні конструкції : створити комісію; відкликати працівників... 

 У розпорядчих документах слід вживати дієслівні конструкції у 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 допомогою слів: шановний, 
високошановний, вельмишановний, високоповажний... 

 
Оформлення сторінки 

Організаційно – розпорядчі документи оформлюють на папері формату А4 (210х297) та А5 (210х148). Для 
зручності з обох боків сторінки залишають вільні береги: лівий – 30 мм; правий – 10 мм; верхній та нижній – 20 мм. 
Текст документів, оформлених на папері формату А4, треба друкувати через 1,5 міжрядкового інтервалу, з 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. 

Назву виду документа друкують великими літерами. Максимальна довжина рядка багаторядкових реквізитів 
(крім тексту) – 73 мм (28 друкованих знаків). 
Оформлюючи документа, треба дотримуватися таких відступів від межі лівого берега документа: 

 12,5 мм – для початку абзаців у тексті; 

 92 мм – для реквізиту “Адресат” (16) 

 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); засвідчильного напису “Згідно з оригіналом” (27); а також 
слів СЛУХАЛИ, ВИСТУПИЛИ, УХВАЛИЛИ, НАКАЗУЮ, ПРОПОНУЮ, 

На бланку друкується тільки перша сторінка документа, а наступні – 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. Тексти 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. 

Якщо текст документа друкується з одного боку аркуша, то номери проставляються посередині верхнього 
поля аркуша арабськими цифрами на відстані не менше 10 мм від краю. Слово “сторінка” не пишеться, а також біля 
цифр не ставляться ніякі позначення.  

Якщо текст друкується з обох боків аркуша, то непарні сторінки позначаються у правому верхньому кутку, а 
парні – у лівому верхньому кутку аркуша. 

РУБРИКАЦІЯ. Це членування тексту на складові частини, графічне відокремлення однієї частини від іншої, а 
також використання заголовків, нумерація 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, якою б не була його довжина, абзац – це 
внутрішньо замкнене смислове 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 будується 
за ознакою зростання. 

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 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 оброблення 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 
і т. д. 
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